NOILE MODELE CX5/CX6

POTRIVITE PENTRU
TOATE CULTURILE

NOILE MODELE CX5/CX6
CONFORT ÎMBUNĂTĂȚIT
Cu cinci sau șase scuturători și o suprafață de separare de până la 6,69 m2, toate noile modele ale gamei CX5 și CX6 garantează o
productivitate extraordinară.
NOUA CABINĂ HARVEST SUITE™
Deluxe oferă confort atât șoferului cât și pasagerului, dispune de o suprafață vitrată generoasă pentru o vizibilitate perfectă în timpul recoltării
datorită cadrului mai lat al cabinei, de scaun Deluxe cu suspensii pneumatice și de noua consolă laterală echipată cu maneta multifuncțională
CommandGripTM și de monitorul tactil IntelliViewTM IV 26,4cm. Selectarea automată a procedurii de curățare și a procedurii de lubrifiere a
variatorului, disponibile acum pe monitorul IntelliViewTM, facilitează activitățile zilnice și reduc costul de întreținere.
VERSATILITATE FĂRĂ LIMITE
Sistemul de cernere fix sau cu autonivelare Smart SieveTM, sistemul AutofloatTM II, gama largă de hedere ce include High Capacity, VarifeedTM,
opțiunile Flex și Draper și posibilitatea de a selecta tocarea sau punerea în brazdă a paielor fac ca fiecare situație de recoltare să fie abordată
cu ușurință.
FLEXIBILITATE FĂRĂ RESTRICȚII
Adaptarea la diferitele cerințe de treier se poate face cu ajutorul sistemului Opti-TreshTM prin repoziționarea părții posterioare a
contrabătătorului. Sistemul Multi-ThreshTM permite adaptarea utilajului la diferite tipuri de cereale sau la gradul de umiditate al produsului.
Adaptarea la diferitele tipuri de culturi recoltate nu a fost niciodată atât de bună datorită sistemului de contrabătătoare secționale. Doriți o
capacitate mai mare sau doriți să păstrați calitatea paielor? Alegerea este a dumneavoastră.
ÎNTREȚINERE FACILĂ
O reducere cu 37% a punctelor de lubrifiere și utilizarea unor rulmenți cu lubrifiere pentru întreaga durată de utilizare înseamnă o reducere
cu 30% a timpului de lubrifiere, sistemul hidraulic de reversare a rabatorului este acum disponibil pe hederele VarifeedTM pentru a soluționa
rapid orice blocare, acestea fiind îmbunătățiri ce garantează o productivitate mult mai mare.
CALITATE DE TOP
Capacitatea totală de curățare este garantată de sistemul inovator și exclusiv de curățare în cascadă triplă Triple-CleanTM, care oferă o
creștere cu 15% a performanțelor întregului sistem de curățare. Efectul combinat al funcției unice Opti-SpeedTM de reglare a turației
scuturătorilor în funcție de gradul de înclinare al pantei și al sistemului Opti-FanTM ajută la extragerea fiecărei boabe, trimițând în același
timp boabe curate în buncărul de cereale și reducând pierderile.
PUTERNIC, ECONOMIC, ECOLOGIC
În cadrul strategiei Clean Energy Leader®, New Holland și-a luat angajamentul de a eficientiza
agricultura respectând în același timp mediul înconjurător.
Combinele CX5 & CX6 sunt echipate cu motoare FPT Industrial Cursor 9 și Nef, care ajută la
creșterea productivității, și cu tehnologie ECOBlueTM HI-eSCR pentru respectarea standardului Tier
4B.
Acest sistem post-tratare este separat de motor, motiv pentru care motorul aspiră doar aer proaspăt
și curat. Acest lucru se traduce prin motoare mai curate care oferă performanțe îmbunătățite și
consum redus de combustibil.
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ModelE
Heder cereale păioase
(m)
Lățime de tăiere: heder boabe High-Capacity
Heder boabe Heavy Duty Varifeed™ (cursă lamă: 575 mm)
(m)
Heder boabe High-Capacity Hillside
(m)
Hedere porumb
(număr de rânduri)
Hedere de porumb rabatabile
Hedere de porumb rigide
(număr de rânduri)
Sisteme automate de control heder
Reglare automată înălțime de tăiere
Modalitate compensare
Sistem Autofloat™ II
Cabină Harvest Suite™ Deluxe
Scaun standard cu tapițerie din material textil și suspensie pneumatică
Scaun Deluxe cu tapițerie din piele și suspensie pneumatică
Scaun pasager cu frigider demontabil (12V/220V)
Monitor IntelliView™ IV
Sisteme New Holland Precision Land Management
Sisteme de ghidare
Sistem de ghidare automată SmartSteer™, montat în fabrică
Sistem de ghidare EZ-Guide 250 sau FM750 cu EZ-Pilot
IntelliSteer® lite compatibil cu monitor IntelliView™ IV
Sistem de ghidare automată pentru hederele de porumb
Agricultura de precizie
Măsurare grad de umiditate
Măsurare producție și grad de umiditate
Pachet complet pentru agricultura de precizie, inclusiv: măsurare producție și grad de
umiditate, mapare DGPS, software desktop și asistență software
Bătător
Lățime
(m)
Contrabătător
Contrabătător cu secțiuni, care pot fi modificate repede
Bătător
Cu patru padele / pini
Separator rotativ
Sistem Multi-Thresh™
Distribuitor de paie Straw Flow™
Scuturători
Număr
Scuturători variabile Opti-Speed™
Curățare
Sistem de curățare cu efect în cascadă Triple-Clean™
Sistem cu nivelare automată Smart Sieve™: sistem de curățare cu adaptare automată la dimensiunea boabelor
Sistem de nivelare
(%)
Sistem de nivelare pentru versiunea Laterale (transversal)
Sistem de nivelare șasiu mărit versiune Hillside (lateral/ rampă/ pantă) – lățime totală = 4.0m
(%)
Sistem de nivelare șasiu îngust versiune Hillside (lateral/ rampă/ pantă) – lățime totală = 3.5m
(%)
Ventilator
Sistem Opti-Fan™
Buncăr cereale
(l)
Capacitate / versiune Hillside
Motor New Holland*
Respectă standardul privind emisiile
Sistem ECOBlue™ HI-eSCR (sistem reducere selectiv catalitică)
Putere nominală motor @ 2100rpm - ISO 14396 - ECE R120
[kW/hp(CV)]
Putere maximă motor @ 2000rpm - ISO 14396 - ECE R120
[kW/hp(CV)]
Rezervor combustibil
(l)
Capacitate Diesel / Capacitate AdBlue
S Standard O Opţional – Indisponibil * Dezvoltat de FPT Industrial
specifică de anvelope și în condiții de teren plan

** Indisponibil pe versiunile Laterale

CX5.80

CX5.90

CX6.80

CX6.90

5.18 - 7.32
5.49 - 6.71
–

5.18 - 7.32***
5.49 - 6.71***
4.57 - 6.10

6.9 - 7.32
6.09 - 7.62
–

6.9 - 7.32
6.09 - 7.62
–

6 - 8****
5 - 6 - 8****

6*** - 8****
5** - 6 - 8****

6** - 8
6-8

6** - 8**
6-8

Automată

Automată

Automată

Automată

S

S

S

S
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S
S

O
S
S

O
S
S

O
S
S

O
S
S
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S
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O
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O
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O
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O

1.3

1.3

1.56

1.56

S

S

S

S

S/O
S
S

S/O
S
S

S/O
S
S

S/O
S
S

S

S

S

S

5

5

6

6

O

O

O

O

S

S

S

S

O

O***

O

O

–
–
–

18
38 / 30 / 10
32 / 30 / 10

–
–
–

18
–
–

S

S

S

S

8300
Nef (6.7L)*
Tier 4B / Stage 4

8300/7300
Nef (6.7L)*
Tier 4B / Stage 4

9300
Nef (6.7L)*
Tier 4B / Stage 4

9300
Cursor 9 (8.7L)*
Tier 4B / Stage 4

S

S

S

S

175/238
190/258

200/272
220/300

200/272
220/300

225/306
250/340

670 / 110

670 / 110

670 / 110

670 / 110

*** Indisponibil pe versiunile Hillside

**** Doar în combinație cu o dimensiune
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+7%

SUPRAFAȚĂ VITRATĂ
PENTRU VIZIBILITATE
ÎMBUNĂTĂȚITĂ

NIVEL ZGOMOT
CABINĂ
73DB(A)

NIVEL SUPERIOR
DE CONFORT
Noile modele CX5 & CX6 pur și simplu vă oferă o
experiență de neuitat în timpul zilelor și nopților
lungi de recoltare.
Reprezentând rezultatul consultărilor avute cu
clienții noștri, noua cabină Harvest SuiteTM Deluxe
dispune de un volum de 3,7 m3 și de o suprafață
vitrată de 6,3 m2: cu 7% mai mare decât cea a
modelelor anterioare, fiind cea mai mare cabină
din segmentul său.
Vă puteți bucura de tot acest spațiu în liniște
datorită nivelului de zgomot de 73 dB(A) și puteți
beneficia de confortul oferit de noul scaun Deluxe
cu suspensie pneumatică și de consola laterală, iar
logo-ul de pe pragul cabinei vă va aminti că ați intrat
în zona de confort marca New Holland. Geamul
din spate al cabinei de dimensiuni generoase vă
permite să controlați calitatea boabelor, în timp ce
lățimea interioară îmbunătățită cu 200 mm asigură
confort pentru doi pasageri. Cabina Harvest SuiteTM
Deluxe este locul în care vă aflați în siguranță în
timpul zilelor lungi de recoltare.
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PACHET COMPLET DE LUMINI
Noul pachet de iluminare al combinelor CX a fost optimizat. Distribuirea
luminii a fost regândită cu precizie pentru a oferi vizibilitate maximă asupra
întregului heder și dincolo de acesta. Noul panou de control al luminilor
memorează funcții pentru lucrul în câmp sau pentru deplasarea pe drumuri
publice. Puteți alege chiar un pachet de lumini de lucru cu 12 lumini cu led.
PRELUAȚI CONTROLUL!
Maneta CommandGripTM, integrată în noua consolă laterală reglabilă, cu
comandă proporțională în funcție de forța aplicată revine întotdeauna în cea
mai ergonomică poziție indiferent de viteza de avansare. Maneta permite
accesul la toate comenzile principale. Cu ajutorul sistemului Cruise Control
cu memorie, maneta CommandGripTM reduce stresul unei zile lungi la volan.

CABINA HARVEST SUITE DELUXETM
Noua cabină Harvest SuiteTM Deluxe
nu arată doar bine, ci dispune de
toate funcțiile moderne pe care
le așteptați de la modelele de
top New HollandTM. Noul model
dispune de consolă reglabilă pe
partea dreaptă, ușă rabatabilă și în
partea dreaptă, coloană de direcție
reproiectată cu suport pentru
picior, fereastră cu vizibilitate către
buncărul de cereale, compartiment
cu refrigerare, parasolare frontale
și laterale (opționale), scaun
cu tapițerie din piele ca dotare
opțională, și o imprimantă în cabină,
dotare opțională. Această suprafață
vitrată vă oferă vizibilitate la 3600
chiar și în cazul celor hedere cu
lățimi mari de lucru.

O SIMPLĂ ATINGERE A ECRANULUI
Ecranul tactil IntelliViewTM IV contribuie la optimizarea performanțelor combinei. Una dintre multele funcții ce contribuie la economisirea de
timp este: RCS – setări recomandate ale combinei, în cadrul căreia setările de bază pentru diferite tipuri de culturi sunt afișate ca un ghid
pentru operator. Sistemul RCS ne asigură că, în orice moment, utilajul funcționează la parametri optimi. Toate ecranele și setările sunt la
îndemână.
BUCURAȚI-VĂ DE EXPERIENȚA RECOLTĂRII
Monitorul color IntelliViewTM IV, cu comandă tactilă, reglabil și cu o lățime de 26,4 cm poate fi echipat cu până la trei camere, dintre care una
pre-cablată din fabrică, pentru a oferi asistență la deplasarea în marșarier. 6 ecrane sunt preîncărcate și accesibile cu o singură atingere.
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38%

PÂNĂ LA
CORECȚIE A PANTEI

1 MODEL PENTRU
FIECARE FERMĂ

STANDARD / SMART SIEVE™
/ LATERALE / HILLSIDE

VERSATILITATE,
INDIFERENT DE
TIPUL DE TEREN
FĂRĂ SISTEM SMART SIEVE™

CU SISTEM SMART SIEVE™

SMART SIEVETM: COMPENSAREA EFECTULUI PANTELOR
CU PÂNĂ LA 25% PE AMBELE PĂRȚI
Sistemul standard Smart SieveTM creează o mișcare
laterală a sitelor care direcționează boabele în partea
superioară. Nivelul maxim de eficiență a procesului de
curățare este garantat de stratul uniform de produs și de
distribuirea omogenă a fluxului de aer pe întreaga lățime
a sitelor.
CU ADEVĂRAT INTELIGENT: FĂRĂ MIȘCARE LATERALĂ
PE SUPRAFEȚE PLANE
Sistemul inovator care controlează mișcarea laterală
a sitei este determinat atât de gradul de înclinare a
terenului, cât și de tipul boabelor ce sunt recoltate. Pentru
a evita mișcarea laterală nedorită, sistemul dispune de un
sistem de legătură cu brațe de pivotare ale sitelor. Acest
concept brevetat neutralizează mișcarea laterală și oferă
sitei o dinamică perfectă.
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VERSIUNEA ”LATERALE” MENȚINE
RECOLTARE PE SUPRAFEȚE ÎNCLINATE

PERFORMANȚA

DE

Pentru păstrarea performanțelor în momentul recoltării pe suprafețe
înclinate, modelele CX5.90 și CX6.90 sunt disponibile în versiunea
”Laterale”. Un sistem de nivelare, simplu și robust, oferă o corecție
a pantelor transversale de până la 18% pe ambele părți. Distribuirea
uniformă a cerealelor pentru o eficiență optimă de curățare și
capacitatea de aliniere la pantă a combinei asigură performanțe
adevărate ale modelelor CX în timpul zilelor lungi de muncă.
RECOLTARE EFICIENTĂ PE PLAN ÎNCLINAT
Pentru utilizarea în mod profesionist a unei combine pe câmpuri
cu grad mai mare de înclinare, New Holland oferă modelul CX5.90
Hillside. Eficiența separării și a curățării este asigurată de două
sisteme hidraulice independente: unul pentru corecția pantei laterale
și unul pentru corecția în plan longitudinal. Nivelul de siguranță și de
eficiență este crescut deoarece roțile rămân în plan vertical.

575mm

HEDERELE HIGH-CAPACITY MENȚIN
COMBINELE CX ÎN ACȚIUNE
Un flux puternic de boabe încă de la început: rabatorul cu
diametru mărit, cu reglare ușoară și acțiunea agresivă a
cuțitelor și a elementelor retractabile pe întreaga lățime a
șnecului, asigură o alimentare constantă a boabelor, chiar
de la început.
HEDERELE HEAVY-DUTY VARIFEED™ SE ADAPTEAZĂ
TIPULUI DE PRODUS
Poziția cuțitului pe hederul VarifeedTM poate fi reglată
pentru a lucra cu cea mai bună configurație a hederului
pentru orice tip de produs. Reglarea electro-hidraulică
cu până la 575 mm, efectuată din cabină, permite
poziționarea ideală a cuțitului și asigură o tăiere eficientă,
precum și o alimentare corectă.
Reversarea hidraulică este acum posibilă pe hederele
VarifeedTM. De la rapiță la grâu, de la paie lungi la
paie scurte, reglați din mers și alimentarea combinei
dumneavoastră este perfectă.

SISTEM AUTOFLOAT™ II
Sistemul AutofloatTM II oferă o precizie maximă de
poziționare a hederului în funcție de starea terenului.
Intrarea în pământ a hederului este evitată atunci când
lucrați în pantă și se menține înălțimea corectă atunci
când lucrați în rampă. Existând mai puțină presiune pe
pământ se reduce uzura, se limitează riscul preluării de
pietre și se menține înălțimea corectă, necesare pentru
lucrările care urmează recoltatului.
HEDERE PENTRU
AGRICULTURA MODERNĂ
New Holland a dezvoltat o gamă de hedere pentru porumb
cu cinci, șase și opt rânduri, gamă proiectată pentru a se
adapta perfect caracteristicilor operaționale ale noilor
combine CX5 & CX6. Omologate în perioade lungi de
activitate pe câmp, hederele, atât în versiunea rigidă, cât
şi cele rabatabile, oferă productivitate și fiabilitate. Nu
sunt necesare scule pentru reglare, iar accesul pentru
efectuarea operațiilor de întreținere nu a fost niciodată
mai ușor.
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FLEXIBILITATE DE TOP,
PENTRU ORICE TIP DE
CULTURĂ
Pentru a confirma versatilitatea lor extraordinară, combinele New Holland
CX5 & CX6 oferă un pachet variat de soluții inteligente care asigură
performanțe extraordinare cu orice tip de cultură și în orice condiție de
recoltare. Acestea evită necesitatea compromisului între calitatea boabelor
sau a paielor. Capacitatea utilajului de a se adapta de la un produs la altul
este extraordinară.

OPTI-THRESH™ &
MULTI-THRESH™ PENTRU

ORICE TIP DE
CULTURĂ

ȘI ÎN ORICE CONDIȚIE
DE RECOLTARE

CONTRABĂTĂTOR
SECȚIONAL ADAPTAT
PENTRU FIECARE TIP DE
CULTURĂ,

1 SOLUȚIE

TREIER ÎN FUNCȚIE DE NECESITĂȚI: SISTEMUL OPTI-THRESH™
Cu ajutorul sistemului Opti-Thresh™ puteți adapta procesul de treier în funcție de produs,
modificând poziția finală a contrabătătorului. Atunci când este închis, contrabătătorul are
un unghi de înfășurare complet de 121 grade. Atunci când partea finală a contrabătătorului,
asamblată articulat, este îndepărtată de pe bătător, se obține un treier delicat și, prin urmare, o
calitate mai bună a paielor.
Modificarea poziției contrabătătorului sistemului Opti-ThreshTM poate fi acum efectuată fără
scule, utilizarea sa fiind acum mult mai facilă. Capacitatea ridicată sau calitatea bună a paielor
reprezintă alegerea dumneavoastră, fără compromis.
FUNCȚIONARE FLEXIBILĂ DATORITĂ SISTEMULUI MULTI-THRESH™
Sistemul Multi-ThreshTM permite adaptarea utilajului la diferite tipuri de cereale sau la gradul de
maturitate al produsului, reglând contrabătătorul separatorului rotativ în două poziții diferite. Pe
lângă poziție, și turațiile separatorului rotativ pot fi reglate în două trepte. Separatorul rotativ oferă
o capacitate cu 20% mai mare pentru a satisface cerințele dumneavoastră.
Peste 47 de ani de experiență în domeniul tehnologiei cu patru elemente de treier. În acest sezon,
New Holland îmbunătățește din nou această tehnologie prin introducerea unui nou bătător pătrat
și reglabil.

Bătător standard și
secțiune pentru semințe
mici

Bătător standard și
secțiune standard pentru
porumb

Bătător universal și
secțiune pentru orez

ECHIPARE STANDARD CU CONTRABĂTĂTOR SECȚIONAL: UȘOR DE GESTIONAT, RAPID DE
CONFIGURAT
Reducerea timpului pentru conversie de la 6 ore la 20 minute! Atunci când treceți de la un produs
la altul, puteți înlocui primele două secțiuni ale contrabătătorului, fără a fi necesară demontarea
elevatorului central. Prin înlocuirea cu ușurință a contrabătătorului puteți recolta toate tipurile de
produs (boabe mici/porumb/orez).
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PERFORMANȚE OPTIME
DE CURĂȚARE
Noile combine New Holland CX5 & CX6 beneficiază de avantajele tehnologiei
cu 4 elemente de treier: bătător cu contrabătător Opti-Thresh™, postbătător,
separator rotativ și distribuitor de paie Straw Flow™. Datorită versatilității
sale extraordinare, această tehnologie poate fi adaptată unei game variate
de produse și unor condiții diferite de recoltare fără a face compromisuri
în ceea ce privește calitatea boabelor sau a paielor, sau în ceea ce privește
productivitatea.

+15%

CAPACITATE DE
CURĂȚARE CU SISTEMUL
TRIPLE-CLEAN

+10%

EFICIENȚA
SCUTURĂTORILOR CU
TEHNOLOGIA OPTI-SPEED™

SISTEMUL DE CURĂȚARE ÎN CASCADĂ
TRIPLĂ TRIPLE-CLEAN™
Unic în industrie, sistemul de curățare în cascadă
Triple-Clean™ crește cu 15% capacitatea de
curățare. Această soluție simplă și totuși inovatoare
îmbunătățește gradul de curățare cu ajutorul
unei cascade suplimentare aflată în centrul
planului înclinat, unde un flux suplimentar de
aer îndepărtează un volum mare de pleavă și de
paie scurte înainte ca produsul să ajungă la sita
superioară. Acest sistem în cascadă triplă evită ca
procesul de curățare să își atingă limita atunci când
se optimizează capacitatea totală a utilajului. Se pot
obține îmbunătățiri suplimentare ale capacității cu
ajutorul unui nou șnec transversal cu spiră dublă,
care transferă mult mai rapid boabele curate către
elevator și permite obținerea unei creșteri cu 10% a
productivității la modelele cu 6 scuturători.
Curățarea din partea anterioară a sistemului oferă
o separare mai bună, o capacitate mai mare și mai
multe boabe curate în buncăr.
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REGLARE AUTOMATĂ A TURAȚIEI SCUTURĂTORILOR CU
SISTEMUL OPTI-SPEED™

3 MODALITĂȚI DE GESTIONARE A REZIDUURILOR: TOCARE ȘI
DISTRIBUIRE ÎN BRAZDE SAU ÎN MIRIȘTE

Opti-SpeedTM New Holland, sistem exclusiv New Holland și
testat pe gama combinelor de mare capacitate CX7 și CX8,
crește performanțele cu până la 10% atunci când lucrați în
rampe sau pante. Adaptând în mod automat viteza scuturătorilor,
sistemul Opti-SpeedTM se asigură că la trecerea paielor prin
scuturători acestea sunt scuturate pentru a extrage toate boabele.
Sistemul va evita și acumularea de produs în partea anterioară a
scuturătorilor, chiar și la abordarea unor pante abrupte, pentru a
oferi productivitate susținută.

Împrăștietorul de pleavă cu rotor dublu împrăștie pleava pe teren
înainte de ieșirea paielor. Valoarea nutrițională a paielor ce vor fi
balotate poate fi crescută prin direcționarea plevei către brazdele
care urmează să fie balotate. Un împrăștietor de pleavă poate
amesteca pleava cu paiele ce urmează a fi tocate și distribuite
împreună cu acestea. Tocătorul de paie Dual-Chop™, dotare
opțională, include un dispozitiv suplimentar care reține paiele
lungi și asigură o lungime mult mai uniformă.

în rampĂ

175rpm

SUPRAFAȚĂ
PLANĂ

205rpm

ÎN PANTĂ

235rpm

TEHNOLOGIA OPTI-FAN™ SFIDEAZĂ GRAVITAȚIA
Tehnologia premiată, exclusivă New Holland, Opti-FanTM constă
într-o modalitate simplă și eficientă de a corecta, prin turația
fluxului de aer, efectul de pantă asupra cantității de material
de pe casa sitelor, fie că lucrați în rampă sau în pantă, viteza
ventilatorului se adaptează în mod automat direcției și gradului
de înclinare.
în rampĂ

SUPRAFAȚĂ
PLANĂ

ÎN PANTĂ

SISTEM VERSATIL DE ÎMPRĂȘTIERE A PLEAVEI

VITEZĂ REDUSĂ
VENTILATOR

VITEZĂ MEDIE
VENTILATOR

VITEZĂ RIDICATĂ
VENTILATOR
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NOILE MODELE CX5/CX6

POTRIVITE PENTRU
TOATE CULTURILE
Noua gamă de combine CX5 & CX6, cu 5 și 6 scuturători, pune la dispoziția
fermierilor funcții și opțiuni potrivite pentru toate culturile, în orice condiții de
lucru. Noua cabină Harvest Suite™ Deluxe vă oferă o experiență memorabilă
de condus și de recoltat, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Opțiuni
precum sistemul de nivelare automată al sistemului de cernere Smart Sieve™ și
sistemul AutofloatTM, plus versiunile Laterale și Hillside, reprezintă atuul în cazul
recoltării pe terenuri în pantă. Datorită contrabătătorului secțional, sistemelor
Opti-Thresh™ și Multi-Thresh™, tehnologiei unice a scuturătorilor Opti-SpeedTM
și a sistemului Opti-FanTM, obțineți flexibilitate de top pentru a putea aborda orice
situație.

4 modelE
7 versiUNI
SEPARATOR ROTATIV FIX /
SMART SIEVE /
LATERALE / HILLSIDE

AgroConcept – New Holland Agriculture

Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificãri, fãrã preaviz, aduse de
Producãtor. Schiþele ºi fotografiile se pot referi la echipamente opþionale sau la echipãri destinate altor þãri.
Pentru orice informaþie suplimentarã, contactaþi reprezentanþii autorizaþi AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator ºi
distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.
Detalii pe www.agroconcept.ro

New Holland alege lubrifianþii

Cu ajutorul tehnologiei cu 4 bătătoare și a sistemului exclusiv cu efect în cascadă
triplă Triple-CleanTM, ce permite creșterea cu 15% a capacității de curățare, este
garantată calitatea unică a boabelor, indiferent de tipul recoltei.

