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КОМБАЙНЪТ С НАЙ-ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ В СВЕТА. 
ФАКТ. ВЛЕЗТЕ В НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЖЪТВАТА
Преди повече от 40 години NEW HOLLAND направиха истинска революция в жътвата с въвеждането  

на иновативната технология Twin Rotor. Последното поколение CR продължава тази чистокръвна линия  

на двуроторните комбайни и предлага на фермерите по целия свят най-доброто качество на зърното  

и сламата, благодарение на многостепенното си очистване. Новият върхов модел CR10.90 е най-мощният и 

високопроизводителен комбайн. Изцяло обновената Harvest Suite Ultra кабина залага нови стандарти по  

отношение на удобството и комфорта. Серията CR включва едни от най-модерните и високопродуктивни  

комбайни в света, благодарение на патентованите и иновативни технологии, като SmartTrax, IntelliCruise,  

IntelliSteer® и Opti-Spread, Dynamic Feed Roll.

НЕНАДМИНАТ КАПАЦИТЕТ
CR 10.90 се задвижва от феноменалният двигател FPT Industrial Cursor 16 - дизелов двигател на 

годината за 2014 г. Със своите 653 к.с. той доставя необходимата върхова мощност. В допъл-

нение, иновативни технологии, като автоматичната навигация IntelliSteer®, ви позволяват да про-

дължите своята работа и през нощта. При жътва в условия на висока влажност, двуротор-ната 

технология Twin Pitch може да повиши производителността с до 10%. Предлаганият, като опция 

Dynamic Feed Roll с интегрирана динамична система за защита от камъни подобрява и без това 

внушителния капацитет с до 10%, улеснява пътя на масата към роторите и редуцира опасността 

от начупване на зърното. Комбайните CR работят неуморно, също като вас.

ВЪРХОВО КАЧЕСТВО НА ЖЪТВАТА
Ненадминатото качество на зърното и сламата се гарантира от прецизната и високо 

ефективна технология Twin Rotor. Начупването на зърното вече е в историята с 

редуцирани загуби до 0,1%. Технологията Dynamic Feed Roll предоставя най-ефективната 

защита от камъни в движение, а новите назъбени ножове са още по щадящи към 

сламата. Технологията Opti-Clean гарантира най-високата степен на очистване на зърното. 

Същевременно можете да изберете между два типа ротори, които да съответстват на 

индивидуалните ви нужди.

ПО-НИСКИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Използваната при моделите CR7.90 и CR8.80, технология ECOBlue™ 

SCR, отговаряща на Tier 4A сериозно понижава вашите оперативни 

разходи, намалявайки разхода на гориво с до 10%. Високата 

ефективността на останалите модели от серията CR се дължи на 

водещата в индустрията технология ECOBlue HI-eSCR, отговаряща на 

още по-взискателния стандарт Tier 4В. Благодарение на удължените 

сервизни интервали от 600 часа и системата SmartTrax за редуциране 

на компресирането на почвата, пестите пари. Винаги. 

АБСОЛЮТЕН КОМФОРТ ЗА ОПЕРАТОРА
Изцяло обновената кабина Harvest Suite Ultra е проектирана, за да осигури  

максимален комфорт и удобство по време на работа. При повишени обем от 3,7 m3 и 6,3 

m2 остъклена площ, което е 7% увеличение в сравнение с предишните модели, получавате 

по-голямо удобство и прецизност по време на жътва. При 73dB(A), кабината остава най-

безшумната на пазара. Широкият цели 26,4 см IntelliView IV цветен монитор може да бъде 

преместен в комфортна позиция за всеки отделен оператор. А ако сте фен на жътвата по 

тъмно пакетът с 24 LED светлини ви позволява да жънете 24 часа в денонощието.

Кабина Harvest 
Suite™ Ultra

Четири-
верижна 
захранваща 
система

ТОЧНО, КАКТО Е НАПИСАНО НА КОРПУСА
КАК? По номера на модела Производителността на комбайните CR 

се вижда от пръв поглед. Първата цифра на модела обозначават 

класа му. Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-мощен и 

производителен е комбайна. Последните две числа, като например 

80 или 90, дефинират позицията му в съответния клас. По-високите 

числа означават по-голям капацитет.
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Бункер с капацитет 
до 14 500 л.

Двигател Cursor 16, 653 к.с., с
технология ECOBlue™ HI-eSCR Tier 4B

Технология Twin Rotor™
и ротори Twin Pitch Plus 

Система Opti-Spread™

Стандартно задвижване 
4х4 с две скорости

Система Opti-Clean™

Технология Opti-Fan™

Система SmartTrax™ с 
окачване Terraglide™

Хедер Varifeed™

РЕАЛНИ УСЛОВИЯ.
НЕВЕРОЯТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
На 15 август 2014 година в Рагби, Великобритания, 

CR10.90 унищожи тогавашния световен рекорд за най-

голямо количество ожъната пшеница за 8 часа. При 

поставянето на новия рекорд, той ожъна 797,656 тона 

пшеница за по-малко от 8 часа. С капацитет в пиковите 

моменти до 135 тона на час, достигнат в реални условия.

Нов шнек с 
регулируемо 
насочване на 
зърното



2004 г.: Заводът за съвършени комбайни новата фабрика 
на NEW HOLLAND в Зеделгем, Белгия, започва 
производството на двуроторни комбайни още в 
самото начало на новото хилядолетие.

2005 г.: Технологията Twin Rotor™ отпразнува три успешни 
десетилетия с въвеждането на монитора IntelliView™ 
II за прецизно земеделие.

 
2007 г.: Осмото поколение, CR Elevation, представя цял куп 

технологии подобряващи производителността, като 
например: Tier3 двигатели с мощност до 530 к.с., 
системите Opti-Clean™ и IntelliCruise™ за равномерно 
подаване на ожънатата маса и прецизни промени 
в скоростта за висока ефективност, и оптимален 
комфорт на оператора.

2008 г.: Световният рекорд е разбит! CR9090 е признат 
за комбайна с най-висок капацитет в света. Той 
разбива досегашния рекорд, като прибира 551 тона 
пшеница за по-малко от осем часа. 

1975 г.: За пръв път New Holland вграждат новаторската 
технологията Twin Rotor™ при TR70 (145-168 к.с.).  
Това завинаги промени правилата на жътвата

1979 г.: Второто поколение Twin Rotor™ е въведено в моделите 
TR75, TR85 и TR95 с повишена мощност на 155-225 к.с. 

1984 г.: Третото поколение машини се характеризират с 
по-голяма кабина, подобрена видимост и S3 ротори. 
Фермерите с радост посрещат новите TR76, TR86 и TR96. 

1993 г.: Почти десетилетие по-късно, TR87 и TR97, комбайните 
от четвърто поколения, също бележат увеличение в 
мощността. 

1997 г.: Опростеното управление на петото поколение комбайни 
TR88 и TR98, позволява обуздаването на повече конски 
сили, с цел по-висока производителност.

1999 г.: Шест поколения по-късно, повишеният капацитет и 
подобрената видимост станават отличителни белези на 
моделите TR89 и TR99. 

2002 г.: Седмото поколение завладява полетата с повишени въз-
можности и подобрен дизайн по-дълги ротори, по-голяма 
кабина и първата самонивелираща се очистваща система 
при роторните комбайни. Всичко това прави моделите 
CR960 и CR980 изключително желани. Да не забравяме 
да споменем и повишената им мощност на 428 к.с.

ИСТОРИЯ НА МОДЕРНИТЕ КОМБАЙНИ
ОТ NEW HOLLAND
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2010 г.: Серията CR празнува своя 35-ти рожден ден. 
В Бразилия започва производството на CR9060  
за Латинска Америка. 

2011 г.: Започва производството на деветото поколение Twin 
Rotor комбайни. Те вече са оборудвани с двигатели 
ECOBlue™ SCR, отговарящи на Tier 4A. Те, разполагат 
с повишен капацитет и предоставят най-доброто, до 
тогава, качество на зърното и сламата. 

2012 г.: Серията CR печели престижната награда “Машина 
на годината”, благодарение на ненадминатото си 
представяне в работни условия и най-доброто качество 
на зърното в индустрията. 

2013 г.: С въвеждането на Dynamic Feed Roll™ се подобрява 
производителността и се повишава качеството на 
зърното. 

2014 г.: Световният рекорд отново е разбит! CR10.90 подобрява 

досегашното постижение, като прибира 797,656 тона 

пшеница за под 8 часа в реални условия. 

2015 г.: Последното, десето поколение комбайни от серията  

CR отбелязва 40 година на отлични резултати  

с представянето на емблематичната кабина 

Harvest Suite™ Ultra. 

КОНСТРУИРАНИ В ЗЕДЕЛГЕМ 
В заводът познат със своите съвършени комбайни, Зеделгем в Белгия се 

произвеждат и моделите от серията флагман на NEW HOLLAND CR. Тук, преди 

повече от 100 години, Леон Клейс създава своята първа машина за жътва. Тя изцяло 

променя начина, по който фермерите прибират своята реколта. Зеделгем е синоним 

на иновациите, през 1952 г. тук се произвежда първият европейски самоходен 

комбайн. Днес, опитните инженери на NEW HOLLAND са изцяло отдадени на 

разработването на следващото поколение машини свързани с жътвата. 

Високотехнологичният процес на разработка и обширните познания на експертите 

присъщи за производствена база от световна величина са гаранция, че серията CR 

и останалите емблематични машини, като конвенционалните комбайни СХ, големите 

квадратни балопреси BigBaler и фуражокомбайните FR, ще продължават да задават 

стандартите в прибиращата техника.

2016 
ИСТОРИЯТА
НА УСПЕХА
ПРОДЪЛЖАВА!
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В New Holland знаем, че жътвата започва със спецификите на културата. 

Начинът, по който тя постъпва в машината определя качеството на жътвата, затова 

разработихме и сами конструирахме широка гама от хедери, подходящи за всяка култура 

и стопанство. Така сме сигурни, че те ще отговорят оптимално на вашите изисквания. 

Ширината на хедерите варира от 6 до 12,5 метра, възможни са различни конфигурации, 

които да бъдат съобразени с вашите нужди.

ЛИДЕРИ ОТ САМОТО НАЧАЛО
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VARIFEED™ АДАПТИРАЩИ СЕ КЪМ ВСИЧКИ  
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ 
Хедерите Varifeed са вашия перфектен партньор в условия на неравномерна 

височина на класовете, те ви помагат да постигнете оптимално качество на 

жътвата чрез равномерно рязане. Ножовете могат да бъдат регулирани с цели 

575 мм. напред и назад за идеално подаване на масата. Целошнекът с диаме-

тър от 660 мм. с обемни спирали предоставя бързо и плавно подаване на маса-

та, дори и при най-тежките култури. Палци по цялата дължина се движат дина-

мично и придърпват масата към шнека на всяко негово завъртане. Те могат да 

се регулират от кабината по електро-хидравличен път във всички посоки, за 

гладко подаване. Тези хедери се предлагат в размери от 7,32 - 12,5 метра.

SUPERFLEX™ ХЕДЕР МАКСИМАЛНА ГЪВКАВОСТ
При неравен терен, най-естественият избор е хедерът Superflex. Благодарение на 

гъвкавото си окачване, равнината на ножовете може да се огъне до 110 мм., при 

неравно поле, за да осигури възможно най-близка до земята жътва. Напълно 

подвижния целошнек с обемни спирали предоставя бързо и плавно подаване 

на масата, дори и при най-тежките култури. Благодарение на комбинацията 

между тези функции, впечатляващите 1150 движения в минута на ножовете 

и възможността за хидравлично регулиране на позицията на мотовилото от 

кабината, прецизното подаване и обработка на масата са гарантирани. Може да 

фиксирате желаното съотношение между оборотите на мотовилото и скоростта 

на машината, за да сте сигурни, че когато скоростта на машината се промени 

потокът на амасата ще се запази.

ХЕДЕР HIGH-CAPACITY
При обичайните условия, традиционните хедери с висок капацитет са 

перфектният избор. Хедерите High-Capacity разполагат с подсилена 

конструкция и хидравлично задвижвано мотовило, изключително подходящи  

за най-тежките култури. Големият целошнек с диаметър от 606 мм. и 

изпълняваните от ножовете 1150 движения в минута, подобряват капацитета 

и повишават скоростта на обработената маса. 



АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ВИСОЧИНАТА НА ХЕДЕРА
Съвременната система за автоматичен контрол на височината на хедера се предлага с три различни 

режима на работа: 

• Компенсиращ режим: използва се предварително зададено отстояние от почвата, което се 

поддържа хидравлично, за да се осигури ефективна жътва на полегнали култури, като грах и боб. 

• Автоматичен контрол на височината на рязане: поддържа предварително зададена височина на 

рязане на класовете чрез сензори, разположени под хедера, съвместно с хидравличните цилиндри 

за контрол. 

• Системата Autofloat: използва комбинация от сензори, които гарантират, че хедерът успешно следва 

дори неравни терени и автоматично настройва позицията му по хидравличен път, за да се поддържа 

еднаква височина на жътвата и за да се избегне вкопаването на хедера.

ВГРАДЕНИ НОЖОВЕ ЗА РАПИЦА
Предлага се опция за специални рапични ножове с 18 зъба, предвидени за близкорастящи 

заплетени култири, които могат бързо и лесно да се монтират на Varifeed хедера.  

Управлението им чрез тъч-скрийн монитора IntelliView IV гарантира по-ефективна жътва.  

Когато не са необходими, те се прибират в специално предвиденото отделение на самия 

хедер. 

DUAL STREAM ИНОВАТИВНИЯТ КОНТРОЛ
Системата Dual Stream е съвместима с хедерите High-Capacity и Varifeed, с работна ширина от 

7,62 - 10,67 метра. Хедерът реже само горната част на класовете, докато допълнителният ред 

самозаточващи се ножове режат ниско, на стандартната височина, така че да останат само 

голите стъбла. След това остатъчната маса се разпределя равномерно по-цялата ширина дори на 

най–големите хедери. Технологията Dual Stream може да повиши общия капацитет на машината с 

до 15%, като същевременно понижива и разхода на гориво с до 15%. 

Хедери за зърно  CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.80 CR9.90 CR10.90
High-Capacity работна ширина (м.)   6.10 - 9.15 6.10 - 9.15 7.31 - 9.15 7.31 - 9.15 7.31 - 9.15 7.31 - 9.15

Varifeed работна ширина (м.)  6.10 - 9.15 6.10 - 10.67 7.62 - 12.5 7.62 - 12.5 7.62 - 12.5 7.62 - 12.5

SuperFlex работна ширина (м.)   6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 



ИЗЦЯЛО НОВИ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ  
ЦАРЕВИЧНИ ХЕДЕРИ 
New Holland разработи изцяло нова линия хедери за царевица, които са проек-

тирани в перфектен унисон с работния профил на CR. След интензивни полеви 

изпитания, както стандартните, така и версиите със сгъваеми секции се дока-

заха, като по-надеждни и по-ефективни. Перфектен комбайн перфектен хедер.

МОДЕРНИ ЦАРЕВИЧНИ ХЕДЕРИ ЗА МОДЕРНИТЕ СТОПАНСТВА
Обновената линия царевични хедери перфектно отговаря на нуждите на модерните 

стопанства от повишена ефективност. По-късите делители, по-добре следват линия-

та на полето, за да се предотврати разпиляването на ценната реколта. Верижните 

елеватори насочват разпилените зърна обратно към задната част на хедера, с 

което изпращат в историята загубите причинени от хедера. Сменяемите износващи 

се лайсни на делителя удължават живота на хедерите. Всеки от делителите може 

да се повдига индивидуално от собствен газов цилиндър с цел по-лесно почистване 

и поддръжка. Модерни царевични хедери за модерните земеделски производители.

STALK STOMPER ЗАЩИТАВА ГУМИТЕ 
Предлага се опция за допълнителен пакет Stalk Stomper, подходящ за 

стандартни и сгъваеми хедери, който намалява износването на веригите и 

гумите при жътва на царевица. Монтиран на рамата на хедера, Stalk Stomper 

стъпква стъблата пред колелата, което намалява опасността от спуквания и 

неравномерно износване на гумите или веригите. 

ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ

ХЕДЕРИ ЗА ЦАРЕВИЦА8 9

НАЙ-ФИНОТО РАЗДРОБЯВАНЕ НА СТЪБЛАТА
За фино раздробяване и равномерно разпределение на 

мулчирания материал, могат да бъдат монтирани специални  

сечки за стъблата. Това намалява нуждата от последваща 

почвообработка. Резците са монтирани под хедера, 

което осигурява максимална гъвкавост, благодарение на 

разположението им под всеки ред. Клиентите са единодушни най-

доброто предложение идва от New Holland.

Царевичен хедер  CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.80 CR9.90 CR10.90
Сгъваеми хедери брой на редовете  5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8

Стандартни хедери брой на редовете  – – 12 12 12 12



СТАНДАРТНИ ИЛИ СГЪВАЕМИ  
ИЗБОРЪТ Е ВАШ
Стандартните хедери се предлагат с 5, 6, 8 или 12 реда, 

позволяващи ви да изберете най-подходящия размер за 

вашето стопанство. Сгъваемите хедери се предлагт във 

вариант с 6 или 8 реда. Те са изключително подходящи 

при работа на отдалечени полета, като отговарят на 

строгото ограничение от 3,5 м. транспортна ширина.

НАДЕЖДНА РАБОТА
Всички размери царевични хедери на NEW HOLLAND са разработени за върхови 

постижения в жътвата без оглед на условията. Редовете разполагат с по четири 

ножа за агресивно рязане, допълвани от технологията за хидравлично управление 

на ширината на ъгъла на рязане, за оптимално адаптиране към различните размери 

стъбла и кочани. Роторни делители се предлагат, като допълнителна опция, за още 

по-високи резултати от вече добрата жътва в условия на полегнала царевица.



ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА ЗА 
ПОДОБРЕНА ЕФЕКТИВНОСТ
Значително подобрената системата за подаване на маса на CR повишава 

досегашната му впечатляваща ефективност. Захранващият блок вече разполага 

с четири вериги със свързващи звена при моделите CR8.90, CR9.80, CR9.90 и 

CR10.90, за оптимален поток на масата и по плавно подаване към TwinRotor. 

Разширените възможности за закачване на хедери, позволяват на серията CR да 

работи и с най-големите хедери, за върхова производителност. Двети системи за 

защита от камъни, които предпазват овършаващият механизъм и между, които 

можете да избирате са стандартната Advanced Stone Protection или опционалната 

Dynamic Feed Roll.

КРАЙ НА БЛОКИРАНЕТО
Евентуалните причини за блокиране на 

хедера биват незабавно отстранени 

благодарение на хидравличната 

система за обратен ход. Целият 

хедър и елеваторите могат да 

бъдат “разтърсени” напред и 

назад, за ефективно освобождаване 

на машината, с оглед минимална 

загуба на време и максимална 

продължителност на жътвата.

НОВАТА СИСТЕМА DYNAMIC FEED ROLL™ 
Тази механична система, използвана активно по време на работа, гарантира 

най-високата ефективност по отношение на подаване на масата и улавяне 

на камъните при каменисти терени. Камъните автоматично се пренасочват 

от битер с диаменър 45 см. в специално предвидено за това отделение 

разположено преди роторите. Това означава никаво спиране, никакво 

забавяне, никакво прекъсване на процеса на жътвата. Благодарение 

на това производителността се повишава с до 10% при най-каменистите 

терени. Системата вече е оборудвана с назъбени ножове, които са още 

по-деликатни при обработката на постъпилата маса, предоставайки 

по-висококачествена слама. Отделението за камъни се почиства лесно по 

време на ежедневните регулярни проверки.

ЗАХРАНВАНЕ10 11

ОПЦИЯ ЗА ВАРИО ХЕДЕР И ЗАДВИЖВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ 

Изберете между комбинацията от хедер и задвижващ блок с 

променлива  

или фиксирана скорост. Варианта с променлива скорост е идеален  

за жътва на царевица. Операторът може да настройва скоростта на  

рязане и подаване на масата в зависимост от добива и условията, за да  

се оптимизира процесът. 



СИСТЕМА INTELLICRUISE™

РАБОТНА СКОРОСТ
ОЖЪНАТА МАСА

INTELLICRUISE ПОДОБРЯВА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
Автоматичната система за подаване на ожънатата маса 

IntelliCruise напасва работната скорост на машината в 

зависимост от количеството и качеството на постъпващата 

маса. Сензор, поставен на елеваторите постоянно следи 

натоварването, така че в райони с по-нисък добив, 

работната скорост автоматично се увеличава, което 

гарантира, че комбайнът работи с пълн капацитет, без 

значение от разликите в добива в различните сектори. 

СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ КАМЪНИ
Уникалната система Automatic Stone Protection (ASP) използва 

сензор разположен под най-ниския затворен барабан на 

елеваторите. Когато бъде засечен камък, специалният 

капак се отваря автоматично и камъкът бива изхвърлен. 

Тази технология изисква минимално участие от страна 

на оператора и осигурява ненарушен поток на маста от 

елеватора към роторите. По този начин се подобрява 

качеството на зърното, сламата и общия капацитет 

на машината. Освен това се гарантира дългосрочната 

безпроблемна употреба.
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ВЪРХОВО ПРЕДСТАВЯНЕ
Новите ротори Twin Pitch Plus, предлагани 

единствено за модела CR10.90, разполагат с 

по-големи и по-изпъкнали овършаващи юмру-

ци, значително повишаващи овършаващата 

площ и съответно подобряващи ефективност-

та на овършаване.

АДАПТИВНОСТ НА КОНТРИТЕ
При жътва на различни култури е важно да може да 

разчитате на лесно сменяеми контри и сита. Може 

да избирате между фини сита за по-дребни култури 

или специални контри и сита за царевица и соеви 

зърна.

New Holland създават концепцията Twin Rotor преди повече от 40 години и усъвършенстват и доразвиват тази 

технология в продължение на четири десетилетия, за да предложат на земеделските производители все по-голям 

капацитет и подобрено качество на зърното и сламата. Освен това, New Holland знаят, че няма две еднакви 

стопанства, така че предлагат два различни типа и размера ротори, които да отговорят на индивидуалните нужди 

на фермерите. Стандартните 17 инчови ротори се поставят на моделите CR7.90 - CR8.80, а 22 инчовите ротори са 

предвидени за усилена работа и предлагат по-висок капацитет, се изполват в моделите CR8.90, CR9.80, CR9.90 и 

CR10.90. Ексклузивни машини гарантиращи качество и производителност от най-висок клас.

КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО  
ОТ СВЕТОВНА ВЕЛИЧИНА



TWIN PITCH ROTORS
Стандартните Twin Pitch ротори разполагат с 44 елемента, подобряващи производителността при различни условия на жътва. 

Те са изключително подходящи за влажни условия, където повишават работния капацитет с до 10%. Освен това можете 

ръчно да регулирате оборотите на масата около роторите за още по-добро представяне на вашата машина. Роторите 

Twin Pitch Plus са стандартни за модела CR10.90 и разполагат овършаващи пръти с размер 75 мм., за по-добър процес на 

овършаването. Предлагат се два различни комплекта, което позволява на операторите да избират и лесно да преминават към 

оборудване за ориз и други култури. Варианта за стандартните S ротори също все още се предлага.

• ОБРАБОТКА  
 НА СЛАМАТА

След като сламата достигне 

до края на роторите, битера с 

диа-метър от 400 мм. прехвърля 

сла-мата към лентата за отвеж-

дане и обезпечава потока на 

сламата към задната част на 

комбайна. 

• ВСЯКО НЕЩО  
С ВРЕМЕТО СИ
Оборотите на масата, около 

роторите, могат да бъдат 

прецизно настроени, за да 

ускорите или забавите потока, 

в зависимост от времето 

необходимо за овършаване.

• ПОВИШЕТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 
 С DYNAMIC FEED ROLL

Опционалният Dynamic Feed Roll, разположен 

точно преди роторите, увеличава скоростта на 

обработване на масата и допринася за по-гладък 

и непрекъснат процес. Едновременно с това, той 

автоматично пренасочва камъните към специал-

но отделение. Допълнителната назъбена ролка, 

налична при всички модели, подобрява подаване-

то на масата с до 10% при моделите с 22 ротори 

и с до 15%, при машините използващи 17 ротори, 

благодарение на оптимизирания път на масата.
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НАЙ-ВИСОКАТА СТЕПЕН  
НА ОЧИСТВАНЕ
Най-чистото зърно в индустрията. 

Трябва да е дело на CR. Не разчитайте само на нашата дума. В сравнителни тестове за оценка на 

качеството на полученото зърно, при използването на различни технологии, Twin Rotor™технологията 

разбива конкуренцията. Резултатът - рекорно ниския процент от едва 0,1% начупено зърно. 

Как се постига? Благодарение на уникалната концепция Twin Rotor, която предоставя плавен и 

равномерен път на масата, за най-деликатното овършаване и сепариране на зърното. Ефективността 

допълнително се подобрява от многократно отличаваните ситеми като Opti-Clean™и Opti-Fan.



Нагоре

Ниска скорост 
на вентилатора

Средна скорост  
на вентилатора

Висока скорост 
на вентилатора

Нулев наклон Надолу

НЕУТРАЛИЗИРАНЕ  
НА СТРАНИЧНИ  
НАКЛОНИ ДО 17%
Самонивелиращият се очистващ 

тракт автоматично регулира ъгъла 

си с до 17%, за да неутрализира 

негативния ефект от страничните 

наклони. Освен това предотвратява 

струпването на маса при завои 

в края на реда, спомагайки за 

равномерното разпределение и 

ненадмината ефективност.

РЕГУЛИРАЙТЕ СИТАТА 
ОТ ОПЕРАТОРСКАТА 
СЕДАЛКАТА
При жътва на различни култури, 

може дистанционно да настроите 

ситата от удобството на вашата 

седалка. Отворете ситата при 

жътва на по-тежки култури, за 

да осигурите по-висока степен 

на обдухване, или съответно 

намалете отворите на ситата, 

при работа с по-леки култури, за 

да предотвратите загубите и да 

подобрите резултатите. 

CR ЗНАЕ КАКВО ОТГЛЕЖДАТЕ
За да се избегне загубата на време, необходимо за 

настройването на машината за жътва на различни 

култури, CR разполга с Automatic Crop Setting (ACS), 

автоматично регулираща до 50 специфични настрой-

ки според културата. Операторът може да избира 

между предварително зададени настройки или да 

препрограмира по два параментъра, отнаящи се за 

различните култури. Възможностите включват ско-

рост и позиция на мотовилото, скорост на роторите 

и положение на контрите, отвори на ситата и ско-

рост на вентилатора, които при необходимост винаги 

могат да бъдат изведени на IntelliView IV монитора.

Лекота с едно натискане на бутона от New 

Holland. 

ПРЕЦИЗЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК
Уникалният дизайн на перките на вентилатора при серията 

CR генерира най-големия обем въздух с постоянно налягане, 

значително превъзхождащ конкурентните алтернативи. Освен 

това, вентилаторът разполага с два отвора, които разпределят 

мощна въздушна струя както към предситото, така и към 

горното сито, за постигането на оптимално очистване.

ТЕХНОЛОГИЯТА OPTI-FAN™  
НЕУТРАЛИЗИРА ГРАВИТАЦИЯТА
Системата Opti-Fan компенсира гравитационните сили 

упражнявани върху ожънатата маса по време на жътва. 

Изберете желаната скорост на вентилатора при нулев 

наклон и системата автоматично ще променя неговата 

скорост при движение по склон, за да запази оптимал-

ното ниво на очистване. При движение нагоре по хълм, 

венти-латорът забавя оборотите, за да предотврати загу-

бите от издухване на материала, а при движение надолу, 

вентилатора увеличава скоростта, за да се избегнат нат-

рупванията по ситата. Тази ефективна система не изисква 

допълнителна намеса от страна на оператора, понижава 

загубите и предоставя по-добро очистване. 

ОТЛИЧИТЕЛНО ОЧИСТВАНЕ НА ЗЪРНОТО
С обща отсевна площ под обдухване от 6,54 м2 за моделите 

CR8.90, CR9.80, CR9.90 и CR10.90, и 5,40 м2 за моделите CR 7.90 

и CR 8.80 очистващата система може да се справи и с най-голе-

мите обеми от зърно. Opti-Clean оптимизира хода на системата 

и ъглите на разпределение на материала. Тръскащата дъска, 

предситото и горното сито се движат независимо едно от друго, 

за да оптимизират каскадата, с цел постигането на по-висок капа-

цитет. По-големият ход на ситата и по-острия ъгъл на подаване на 

зърното, задържат материала за по-дълго във въздуха, за още 

по-висока степен на очистване. Противоположното движение между 

тръскащата дъска и долното сито спрямо предситото и горното 

сито намаляват вибрациите в машината, за да предоставят повече 

комфорт на оператора.
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НУЖНИЯТ КАПАЦИТЕТ  
ЗА ГОЛЕМИ ОБЕМИ ЗЪРНО 
ОГРОМЕН БУНКЕР ПАСВАЩ НА НЕНАДМИНАТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
Бункерът на CR разполага с разширен обем, който напълно да съответства на 

високия му капацитет. Размерът на разтоварващия шнек също е удължем, за 

да не отстъпва на производителността на новото поколение CR и съвременните 

хедери. На кратко, New Holland оптимизираха всичко необходимо, за да 

гарантират по-доброто представяне на новите CR, както и вашите резултати.

ТОЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ОПТИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ 
Новият по-дълъг разтоварващ шнек е напълно обновен, за да съответства изцяло на 

съвременните хедери. Опционалният сгъваем шнек може да бъдат сгънат и разгънат 

директно от кабината. Освен това той намалява общата дължина на машината, за 

по-голямо удобство при транспорт. Чупещото се рамо се управлявана чрез мно-гофунк-

ционалния джойстик CommandGrip. Това позволява на оператора по-прецизно да насоч-

ва струята на разтоварване за по-равномерно запълване на ремаркето. Скоростта на 

разтоварване е повишена с 13%, което означава, че най-големият бун-кер от 14 500 

литра все още може да бъде изпразнен за по-малко от 2 минути, благо-дарение на 

скоростта на разтоварване от 142 литра/секунда. Изберете New Holland, за да губите 

по-малко време в разтоварване и да имате повече време за жътва.

Бункер за зърно   CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.80 CR9.90 CR10.90
Капацитет със сгъваеми капаци  (l) 9500/11500 12500 12500 12500 14500 14500



БУНКЕР ЗА ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Бункерът с обем от 14 500 литра при моделите CR9.90 и CR10.90 може да 

съхранява цели 16% повече зърно, в сравнение с предходните модели. Как  

сме го постигнали? Капаците на бункера се разтварят навън, за да увеличът 

неговата вместимост, между разтоварванята. Резултатът - удължено време между 

разтоварванията, спестени средства от извозването на прибраното зърно и повече 

време за съществената работа на операторите - жътвата. Можете да затворите 

капаците на бункера по електронен път от кабината. Допълнителните предимства 

включват понижена загуба на зърно при работа по стръмни наклони, а и зърното е 

защитено при съхранение през нощта. Шнекът в бункера разпределя равномерно 

зърното, елиминира въздушните джобове и струпванията. 

ДРЪЖТЕ ЗЪРНОТО СИ ПОД ОКО
CR заложи нов стандарт по отношение на качеството на жътвата и за да 

се уверите в това, New Holland поставиха в кабината заден прозорец с 

размери 910 х 550 мм. Просто погледнете през рамо и ще видите качест-

вото на зърното в бункера със собствените си очи. Освен това можете 

да следите и нивото на запълване на бункера, директно на IntelliView IV 

монитора. Ако желаете още по-голям контрол, може да взе-мете проба от 

зърното, достъпна направо от операторската платформа.

УИЛЕНА ОПЦИЯ  
ЗА АБРАЗИВНИ КУЛТУРИ 
При продължителна работа с абразивни кул-

тури като ориз, комбайните от серията  

CR може да се оборудват опционално за 

абразивни култури. Покритието на роторите, 

елеватора, шнека в бункера и разтовар-ва-

щия шнек се произвеждат от подсилени 

материали, устойчиви на абразивно влияние.
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ТОЧНИТЕ РЕШЕНИЯ  
ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ
Серията CR предлага цялостни и практични решения за обработка на остатъците, 

които се адаптират към различните култури и земеделски практики. Налична е опция 

за специален нов бутон, разположен на дясната конзола, който ви дава възможностда 

избирате между раздробяване и подготовка на сламата за балиране. Това е екстра 

към традиционния механичен метод, за който се използва удобен лост. Нямате нужда 

от инструменти. Няма нужда да подменяте елементи. Дори няма нужда да напускате 

кабината. Лесно. Бързо. Типично в стила на New Holland. 



СИСТЕМА OPTI-SPREAD™  
ВИНАГИ РАВНОМЕРНО 
РАЗПРЪСКВАНЕ
Когато използвате най-големия 

12,5-метров хедер Varifeed™на CR,  

ще ви е нужна и мощна система 

специално за разпръскване на сламата. 

Опционалната система Opti-Spread, монтирана 

зад сечката, лесно покрива всички изисквания 

за ширина на разпръскване. Система е допълнително 

усъвършенствана с добавянето на технологията Dual- 

Chop. Остатъкът преминава през специално гребло с остри като 

бръснач ножове, за да се гарантира изключително фино раздробяване 

на материала. Това е перфектното решение в случаите, в които предпочитате 

минимални или никакви последващи почвообработки, включително и когато 

използвате техники за директна култивация. Системата Opti-Spread™се управлява 

от комфортна на кабината, а двата мощни диска могат да се настроят да 

противодействат на влияние на вятър или страничните наклони.

ПЕРФЕКТНИ БАЛИ 
Технологията Twin Rotor™ предлага равномерен 

поток на масата, което елиминира нуждата от 

агресивна промяна в скоростта и посоката. Като 

резултат структурата на сламата е запазена, 

счупванията са сведени до минимум, дори 

при работа с най-високи обороти. Това прави 

сламата перфектна за балиране. Потокът на 

сламата преминава през битера към лентата  

за отвеждане. Двойнодисковият разпределител 

за плявата може да я разпръсне или да я 

изхвърли на земята, под сламата, която ще 

бъде балирана. 

ФИНО РАЗДРОБЯВАНЕ,  

ШИРОКО РАЗПРЪСКВАНЕ. 

ОТКРИЙТЕ СЕЧКИТЕ НА NEW HOLLAND

Серията собствени сечки на New Holland 

е разработена в унисон с ненадмината 

производителност на CR. Изберете 

между конфигурации с четири и шест 

ножа под обдухване, монтирани по 

периферията на вала за по-ефективно 

разпръскване. Високооборотната сечка 

постигаща 3 500 об./мин. гарантира фино 

раздробяване и широко разпръскване 

дори и при най-тежките култури. 
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МОЩНОСТ, НА КОЯТО 
ДА ДОВЕРИТЕ ВАШЕТО 
СТОПАНСТВО И БЪДЕЩЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ECOBLUE™ HI-ESCR 
ЗА TIER 4B 
Флагманът CR10.90 се захранва от 

дизеловия двигател на годината за  

2014 г. Cursor 16 на FPT Industrial и  

включва технологията ECOBlue HI-eSCR  

за съответствие с Tier 4B.

ПОВЕЧЕ ПАРИ В ДЖОБА ВИ 
Серията CR понижава оперативните ви разходи. Разходът на гориво 

при моделите оборудвани с технологията ECOBlue SCR са 10%  

по-ниски, в сравнение с моделите отговарящи на Tier 3. Комбайните, 

оборудвани с технология ECOBlue HI-eSCR запазват същия разход 

на гориво като тези от предходната серия CR Tier 4A. При транспорт 

на ход, двигателят поддържа 1400 об./мин., което допълнително 

понижава разхода на гориво. Технологията ECOBlue HI-eSCR 

може да работи със 7% биодизелов микс, отговарящ на горивната 

спецификация EN14214:2009. Това, в комбинация с водещите за 

индустрията 600-часови сервизни интервали значително намалява 

разходите.

Крайъгълен камък в политиката на New Holland е 

стремежът за по-ефективно и рентабилно земеделие, с 

грижа за околната среда. В основата на този стремеж е 

заложена стратегията Clean Energy Leader и иновативните 

двигатели. Комбайните CR7.90 и CR8.80 отговарят на 

стандарта Tier 4A, благодарение на своите двигатели  

FPT Industrial Cursor 9 и 10, оборудвани с технологията 

ECOBlue™ SCR. Комбайните CR8.90, CR9.80, CR9.90  

и CR10.90 отговарят на по-високия стандарт Tier 4B,  

тъй като са оборудвани с двигателите Cursor 13 и 16, 

използващи технологията ECOBlue HI-eSCR. И двата 

варианта на доказаната технология ECOBlue, използват 

AdBlue, за да преобразуват опасните азотни оксиди, 

съдържащи се в отработените газове в безвредни вода 

и азот. Тази система за очистване на вредните емисии не 

връща отработени газове към двигателя, което означава 

че той използва само чист и свеж въздух. Какви са 

ползите? Екологично чисти агрегати, които предоставят 

повече мощност при намалени горивни разходи.

Дозиращ модул

Изпускателна 
клапа на двигателя

Резервоар за AdBlue

SCR канистъри

Почистващ  
катализатор (CUC)

Температурен сензор

Смесителна тръба

Катализатор за азотни окиси (DOC)

Захранващ модулNOx , NH3 сензори и 
температурен датчик 



Модели  CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.80 CR9.90 CR10.90
Двигател*   FPT Cursor 9 FPT Cursor 10 FPT Cursor 11 FPT Cursor 13 FPT Cursor 13 FPT Cursor 16

Отговаря на стандарт за вредните емисии  Tier 4A/Stage 3B Tier 4A/Stage 3B Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4

Работен обем (cm3) 8700 10300 11100 12900 12900 15927

Система ECOBlue (Selective Catalytic Reduction)  SCR	 HI-eSCR

Система на впръскване  Unite Injectors Unite Injectors Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail

Мощност на двигателя @ 2100 об./мин. -

 ISO TR14396 - ECE R120 [kW/к.с.(CV)] 300/408 330/449 345/469 390/530 390/530 440/598

Максимална мощност на двигателя @ 2000 об./мин. - 

 ISO TR14396 - ECE R120 [kW/к.с.(CV)] 330/449 360/490 380/517 420/571 420/571 480/653

Одобрен биодизелов микс**  B20 B20 B7 B7 B7 B7

* Разработени от FPT industrial

** Биодизеловият микс трябва изцяло да отговаря на последната горивна спецификация EN14214:2009 и употребата на машината трябва да съответства на 

ръководството за експлоатация

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ГУМИ
Комбайните CR могат да бъдат оборудвани 

с различни размери гуми, от най-тесните 

710/70R42, отговарящи на строгите 

транспортни ограничения и отлично 

посващи на по-тесни проходи, до най-

широките 900/60/R38, които понижат 

компресирането на почвата с до 35%. 

Оптималната транспортна скорост от 40 

км/ч ECO понижава разходите за гориво и 

времето за придвижване, за да гарантира, 

че ще сте на място за жътва винаги в 

точното време.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛЪК 
ЪГЪЛ НА ЗАВОЙ
Късата колесна база на CR 

предоставя ъгъл на завиване от 

едва 12,5 метра, в зависимост 

от размера на гумите. Новите, 

още по-високи завиващи 

гуми 710/60R30 понижават 

компресирането на почвата 

и подобряват сцепление. 

Опционалното задвижване 4х4 

вече се предлага с две скорости, 

за да подобри сцеплението дори  

в най-екстремните условия.

ИКОНОМИЧНИ ЗАДВИЖВАЩИ 
ВЪЗЛИ
Високата надеждност и икономичност 

са резултат от доказаното директно 

задвижване и четиристепенната 

хидростатична трансмисия. POSITORQUE 

VARIATORS се монтират и в обновената 

серия CR и продължават да предоставят 

проста и ефективна технология, което 

означава повече мощност при жътва 

в сравнение с CVT конкурентните 

алтернативи изискващи прекомерна 

мощност. Запомнете простите решения са 

винаги най-ефективните.
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ФАБРИЧНО МОНТИРАНА ЗА ПОДОБРЕНО  
ПРЕДСТАВЯНЕ В СТОПАНСТВОТО
Изцяло новата система SmartTrax е разработена по проект да предоставя 57% по-ни-

сък натиск върху земята, благодарение на своята триъгълна структура, за подобрена 

тяга и понижено слягане. Фабрично монтираната система SmartTrax има и интегрирана 

система на окачване с гумен блок, която сериозно понижава вибрациите, в  

сравнение с традиционната фиксирана верижна система, за гарантиран  

комфорт дори и по време на най-дългите дни на жътва и при транспорт.

БЕЗПРОБЛЕМЕН КОНТРОЛ  
НАД ВЕРИГИТЕ • 
SmartTrax има система за постоянно 

обтягане на веригата, пригодена за големи 

натоварвания, която се грижи веригата винаги 

да е обтегната до най-правилната степен 

за идеално сцепление. Тази автоматична 

хидравлична система не изисква намеса 

от оператора, така че да остане време за 

сериозната работа жътвата. Освен това, 

системата за обтягане е напълно независима 

от задвижващото колело, което я прави 

проста и надеждна

ЕФЕКТИВНО ЗАДВИЖВАНЕ • 
Вътрешните ребра на веригата предават 

движението от задвижващото колело за 

оптимално разпределение на мощността
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ВЕРИГИ СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ
Веригите SmartTrax без окачване се предлагат в 

два варианта - стандартни с ширина 24 и 30-инчови, 

предназначени за работа в по-неблагоприятни усло-

вия. SmartTrax ви предлага множество предимства 

като по-голяма стабилност, 100% увеличение на кон-

тактната площ, в сравнение с гуми, като същевре-

менно запазвате маневреността си и транспортната 

ширина от 3,5 метра. 
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0.7m2 контактна площ 



• СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ АНАЛОГ
 Триъгълната форма на SmartTrax, заедно с 

гумените грайфери осигуряват отличен контакт 

с почвата и ненадминато сцепление, дори и при 

най-стръмните наклони, най-влажните или най-

прашните условия. Сцепление без аналог.

ПЕСТЕЙКИ ВРЕМЕ, ПЕСТИТЕ И ГОРИВО

Обновената серия CR оборудвана със SmartTrax с окач-

ване Terraglide и икономична транспортна скорост от 40 

км./ч. при едва 1400 об./мин. на двигателя са идеалният 

избор за високопродуктивни дейности, които ще ви спестят 

от времето на път, за да ви остане повече време за полето 

и ще намалят от разходите ви за гориво. Допълнителна 

икономия на гориво се постига чрез намаленото съпроти-

вление на ролките с веригата, което значително намалява 

разходите в сравнение с предлаганите конкурентни опции.
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ЖЪТВА В АБСОЛЮТЕН КОМФОРТ 
Защо да усложняваме нещата? Простите 

решения винаги са най-ефективни. 

Окачването с гумен блок е доказано в 

практиката. То погасява значителна част 

от вибрациите и подобрява комфорта и 

работните условия на оператора. Усещането 

се подобрява допълнително от трите 

централни опорни ролки, които се движат в 

съответствие с терена, за да омекотят дори 

и най-сериозните вибрации.

• SСИСТЕМА SMARTTRAX™  
С ОКАЧВАНЕ TERRAGLIDE™ 
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР  
В КОМФОРТА

 Емблематичното окачване на New Holland 

е представено най-добре в гумените 

вериги SmartTrax с Terraglide™окачване. 

Стандартни за CR10.90 и опционални 

за другите модели, те се предлагат в 

ширини от 24, 28.5 и 34. Две двойки 

ролки с хидравлични амортисьори работят 

съвместно, за да ви осигурят най-голям 

комфорт. Какво още ще ви предложим? 

По-голяма дължина на веригата за 

по-голяма стъпка, по-малко компресиране 

на почвата и по-добро сцепление. Освен 

това, когато CR8.80 например бъде 

оборудван с 28,5 SmartTrax, той без 

проблем ще отговори на ограничението  

от 3,5 м. транспортна ширина.
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НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА 
КОМФОРТ ПРИ ЖЪТВА
Серията CR ви предлага удобството на дома дори 

при най-дългите дни и нощи по време на жътва. 

Кабина Harvest Suite Ultra е изцяло обновена на 

базата на обратната връзка от клиентите.  

Обемът на кабината е повишен до 3,7 м, покрит 

от внушителните 6,3 м2 стъкло, което е със 

7% повече в сравнение с предишните модели. 

Наслаждавайте се на цялото това пространство  

в тишината на новата кабина Harvest Suite Ultra  

с ниво на шума от едва 73 dB(A).

ПЪЛНА ВИДИМОСТ НА 360°
Извитият прозорец на кабината Harvest Suite Ultra 

пред-лага перфектна видимост. Наклона на пода е съо-

бразен с предното стъкло, за да ви предостави идеална 

видимост към хедера. Страничното стъкло следва лини-

ята на хедера, а само с вдигане на поглед, ще получи-

те невъзпрепятстван изглед към разтоварващия шнек. 

Стандартните широкоъгълни елекрически огледала ви 

дават пълна видимост. Те се регулират лесно и бързо 

от кабината. Чрез новия IntelliView IV монитор можете да 

управлявате до три камери (предлагат се като опция), 

като една от тях е предварително предвидена за улесня-

ване движението на заден ход. При разтоварване, заден 

ход или проверка на бункера, тези камери са очите на 

гърба Ви.

НАСТАНИХТЕ ЛИ СЕ УДОБНО?
Изберете измежду три варианта на седалки:

1. Стандартната седалка е широка, тапицирана с плат  

и предоставя допълнителни удобства, гарантиращи 

перфектен комфорт дори и при най-дългите дни от 

жътвата.

2. Опционалната седалка Delux е тапицирана с плат 

и разполага с подгрев и обдухване. Това я прави 

пер-фектна за топлите дни и студени нощи на полето. 

Освен това може да се мести напред и назад,  

за допълнително удобство.

3. Най-високият клас седалки са тапицирани с кожа и 

разполагат с всички изброени до сега удобства, плюс 

това, че можете да променяте позицията нагоре и 

надолу, и да разчитате на автоматична настройка спо-

ред теглото, която да неутрализира и най-сериозните 

неравностите. На кратко тя предлага най-доброто от 

света на удобството и стила.
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ОСВЕЖЕТЕ СЕ В  
НАЙ-ГОРЕЩИТЕ ДНИ
По време на дългите, горещи дни на жътва, 

вграденият хладилник под пасажерската 

седалка ви гарантира, че освежаващата 

напитка винаги е на една ръка разстояние.  

С какво още ще ви изненадаме? Хладилникът 

лесно се вади за ново зареждане. Климатикът 

е стандартен или може да си поръчате опцио-

налният климатроник, който автоматично 

настройва температурата с точност до 1°C.  

CR определено е най-комфортното място,  

на което можете да бъдете.

НАЙ-ЯРКИТЕ СВЕТЛИНИ ЗА НАЙ-ТЪМНИТЕ НОЩИ 
Пакетът светлини на серията CR поставя нови стандарти. Начинът, по който 

се разпръсква светлината е изчислен, така че да ви пре-достави отлична види-

мост към целия хедер и полето отпред, гарантиращо прецизно разтоварване и 

в най-тъмната нощ. Няма да разпилеете и зрънце, благодарение на специални-

те светлини на разтоварващия шнек. Допълнителни светлини помагат на опе-

раторите да вижда и зад комбайна. Две светлини намиращи се на страничните 

панели осветяват задния мост, за отлична видимост и улесно маневриране. 

Може да избирате между халогенни и LED работни светлини, като е наличен 

и допълнителен пакет за дълги LED светлини осветяващи до 500 метра пред 

машината. Можете да слезете от комбайна, без притеснение, благодарение на 

спомагателните светлини, които остават да светят 30 сек. след като сте зага-

сили комбайна.



• Обороти на мотовилото и заден ход на целошнека

• Авариен стоп (хедер и разтоварване)

• Контролирайте позицията на мотовилото, придвижването  
на режещия апарат на Varifeed или повдигащия се хедер  
за царевица, с помощта на превключвателя плюс  
допълнителния бутон за управление на изместването

• Позиция на шнека за разтоварване.  
Задействане на шнека за разтоварване

 Задействане на IntelliSteer® и IntelliCruiseтм

 Бутон за задействане на автоматичното  
управление на височината на хедера

• 
 Превключвател за височина и странично  

изместване на хедера; разполага с две скорости

Бутони за управление  
на изместването и задвижването“

• Бутон за реверсиране на целошнека

• Opti-Spread контрол

• Обороти на двигателя

• Автоматични режими на височината на хедера

• Корекция на ширината на рязане на хедера

• Бутони на автоматични настройки на културата (ACS)

• Задействане на IntelliCruiseтм™

• Задействане на 4 х 4 задвижване (Опционално)

• Задействане на сечката

• Бутон за задействане на електро-механичната ръчна спирачка

• Електронен избор на предавка
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Интелигентните и интуитивни системи за автоматизация пестят време и повишават производителността при жът-

вата. Многофункционалният джойстик CommandGri p е вашата дясна ръка по време на жътва. Всички ключови 

параметри на машината и хедера могат да бъдат лесно управлявани, включително височината на хедера, позици-

ята на мотовилото и разтоварването. На дясната конзола са разположени по-рядко използваните функции, под-

редени удобно и логично. Всички параметри на работа на машината могат да бъдат анализирани с един поглед, 

благодарение на големия цветен монитор IntelliView IV.

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА СИ

С движение на джойстика напред и назад, може да 

промените скоростта и посоката на движение



Задействане на хедера и целошнека• 

Задействане на вършачния механизъм

Бутони за вертикалните ножове, ляв и десен

Задвижване на вариатора на целошнека

Транспортен / работен режим

Задействане на синхронизацията  
на скоростта на мотовилото

Контрол на оборотите на роторите 

Задействане на системата  
за управление IntelliSteer® 

Позиция на контрите

Бутон за вибрационен уред за тревно семе

Отваряне/затваряне на капаците на бункера

Сгъване/разгъване на разтоварващия шнек

Регулиране на оборотите  
на зърноочистващия вентилатор

Отваряне на горно сито

Отваряне на долно сито

МЯСТО ЗА ВСИЧКО
Вече имате място, където да съхранявате всичко, 

от което се нуждаете. Голямото отделение зад 

оператора е перфектно за съхранение на важни 

документи

ЖЪТВА НА ГОЛЯМ ЕКРАН
Широкият цели 26,4 cm цветен тъй скрийн монитор 

IntelliView™ IV е монтиран на релса, така че да 

можете да го преместите до най-удобната за вас 

позиция. Този интуитивен, цветен тъч скрийн ви 

позволява да следите и коригирате всички функции 

и параметри на комбайна с едно докосване. По 

желание на клиента може да бъде монтиран втори 

екран, който е удобен за използване на системата 

за управление IntelliSteer®. 



НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ NEW HOLLAND, 
ОТГОВАРЯЩИ НА ВАШИТЕ НУЖДИ

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ INTELLISTEER®

Всички комбайни CR могат да се поръчат с напълно интегрираната система за управление 

IntelliSteer® на New Holland. Напълно съвместим с най-точните RTK коригиращи сигнали, IntelliSteer 

може да гарантира точност до 1-2 см. при всяко преминаване и през всяка следваща година. 

Резултатът? Изцяло ожънати полета, така че всяко зрънце да попадне в бункера.

КАЧВАТЕ СЕ И ПОТЕГЛЯТЕ
New Holland предлага богат набор от автоматични и ръчни системи за управление и навигация. Можете

да получите своя CR оборудван с IntelliSteer® направо от завода, за да започнете да пестите пари още 

от първия му ден на полето. Системата SmartSteer за насочване по откоса и съответно автоматичната 

система за насочване по редовете при царевичните хедери, са само част от множеството опции 

разработени за достигане на върхова производителност.

INTELLIVIEW IV: ВИДИМА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Стандартният монитор IntelliView™ IV може да бъде 

използван за настройка на опционалната система за 

управление IntelliSteer® на New Holland. Той позволя-

ват програмиране на множество маршрути, от прави 

ходове от точка А до точка Б, до най-сложните адап-

тивни криви. Можете лесно да персонализирате свои-

те настройки и да прехвърлите данните си директно 

от вашия комбайн до софтуерния си пакет за прециз-

но земеделие.

ИНТЕГРИРАНИ КОНТРОЛНИ 
СИСТЕМИ
Системата IntelliSteer® на New Holland 

използва T3 коригиращи спрямо терена 

сигнали, за да подава информация към 

Navigation Controller II за ориентацията  

на комбайна. 

Вграден контролен клапан конвертира 

сигнала от Navigation Controller II в хидрав-

лично движение на кормилната уредба. 
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ПРИЕМНИК NH 372
Антената 372 на New Holland може да 

приема DGPS и GLONASS сигнали и е 

напълно съвместима с EGNOS, OmniSTAR, 

или RTK корекции. За RTK приложение, 

се монтира тънак радио приемник 

под антената. Тя самата е поставена 

върху бункера за по-добър сигнал и 

ефективност.

БАЗОВА СТАНЦИЯ 
RTK
За постигане на точност 

до 1-2 см., можете да 

използвате RTK базова 

станция, която излъчва 

коригиращи сигнали.
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НИВА НА ТОЧНОСТ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
New Holland предлага шест нива 

на прецизност. По този начин 

можете да изберете правилната 

система IntelliSteer®, която да отго-

варя на Вашите нужди и бюджет. 

Когато използвате RTK корекция с 

IntelliSteer, можете да се насладите 

на дългогодишна последователност в 

добрите резултати.

НАСОЧВАНЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА
Хедерите за царевица могат да бъдат оборудвани с автоматично насочване спрямо редове-

те, така че комбайнът да поддържа перфектен курс. Два сензора непрестанно следят пози-

цията на стъблата, влизащи в хедера, и автоматично насочват комбайна, за да гарантират 

прецизен перпендикулярен ход, дори и при ниска видимост или при висока работна скорост. 

Системата може да се свърже и с GPS, който различава ожънатите от неожънатите 

редове, за да улесни работата през нощта, както и да помогне при по-сложни техники на 

жътва, като прескачането на редове.

СИСТЕМА SMARTSTEER™ 
Сканирайки откоса с лазер системата за 

автоматично управле-ние SmartSteerтм 

гарантира, че хедерът е винаги пълен и 

се движи точно на грани-цата. Това поз-

волява на оператора да се концентрира 

върху други важни функции за повишава-

не на производителността.



ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПОВИШЕН ДОБИВ И КАЧЕСТВО НА РЕКОЛТАТА
Серията комбайни CR изначално е разработена с идеята за прецизно земеделие. Информацията 

за добива се актуализира постоянно и се показва на IntelliView IV монитора. Тези данни могат да 

бъдат съхранени, изтеглени и анализирани  

чрез софтуер за прецизно земеделие, за да се създадът точни карти за добива. Те се използват 

за ефективно планиране предшестващите земеделски операции, за да повишите добива си и да 

намалите производствените разходи.

ТОЧНО ОТЧИТАНЕ НА ДОБИВ И ВЛАГА

ОТЧИТАНЕ НА ВЛАГА  
В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Сензорът за влага на New Holland 

измерва влажността на зърното в 

реално време. На всеки 30 секунди се 

вземат проби и данните се изпращат 

към IntelliView IV монитора. Операторът е 

информиран постоянно и може да кори-

гира настройките на машината в съот-

ветствие с тази информация. 

КАРТИ ЗА ДОБИВА
Ексклузивният, високопрецизен, патентования сен-

зор за добив, дело на New Holland е всепризнат 

за най-добър. Уникалният му дизайн неутрализира 

абразивният ефект на зърното. Независимо от 

вида, сорта или съдържанието на влага в зърно-

то, сензорът измерва изключително точно добива. 

Освен това, калибрирането се извършва само вед-

нъж за сезон. След това системата автоматично 

се адаптира към различните култури и променящи-

те се условия. Жътва без допълнителни усилия.
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PLM ПОРТАЛЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪПОРТ
PLM порталът е разработен в помощ на клиентите на New 

Holland закупили Precision Farming и Auto Guidance. Посетете 

общодостъпния сайт www.newhollandplm.com още днес. След 

като се регистрирате, ще получите неограничен достъп до 

най-новата информация за всички системи Precision Farming 

и Auto Guidance на New Holland. Там ще откриете и секция 

за видео обучения и допълнителна информация в помощ на 

клиента. 

New Holland предлага различни пакети за прециз-

но земеделие, които ви позволят да оптимизирате 

производствените си разходи с цел да спестите 

средства и да подобрите добиите си. Тази инфор-

мация се записва в реално време от вашата 

машина, по време на работа, и може лесно да 

се прехвърли за последващ анализ от IntelliView™ 

IV монитора чрез 4 GB USB памет, достатъчно 

голяма, за да запише данните от над 600 - 700 

ожънати хектара. 

PLM® СОФТУЕР OT NEW HOLLAND 

ТЕЛЕМАТИКА: УПРАВЛЯВАЙТЕ СВОЯТА МАШИНАТА ОТ КОМФОРТА НА ВАШИЯ ОФИС
PLM® Connect ви предоставя връзка с вашия CR от комфорта на вашия офис, чрез мобилната мрежа. Бъдете в постоян-

на връзка със своите машини и най-важното, изпращайте и получавайте информация от тях в реално време. Основният 

пакет на PLM® Connect Essential предоставя най-често използваните функции, а актуализацията до пакета PLM® Connect 

Professional ви предоставя възможност за пълно наблюдение и контрол над машините. 



360°: CR

Моделите от новата серия CR са конструирани да прекарват повече време на полето и по-малко в двора. Все пак, всички 

знаем колко ценно е времето в кратката кампания на жътва. Функцията за варио смазване автоматично смазва всички 

подвижни части според предварително зададени интервали и гарантира равномерно смазване чрез управление на налягането. 

Всички точки за сервизиране на машината са лесно достъпни, а изключително дългите сервизни интервали означават, че тези 

комбайните ще прекарват повече време в естествената си среда - на полето.

Лесният достъп до 

маслените филтри, 

пробки и резервоари 

за грес означава 

по-ефективна 

поддръжка 

Широко отварящи се, 

поддържащи своето 

положение капаци, 

улесняват достъпа към 

всички възли и сервизни 

точки

Пластмасовите капаци над 

ротора могат да се свалят 

без инструменти, за да 

се улеснят предсезонните 

инспекции

Резервоарите за 

гориво и AdBlue са 

удобно разположени 

един до друг, 

за да улеснят 

едновременното 

зареждане

Въздушният филтър 

е лесено достъпен 

от двигателната 

платформа

Двигателното и 

хидравличното масло 

могат да се проверяват 

с един поглед, без 

необходимост от 

сложни процедури

ОБСЛУЖВАНЕ И ОЩЕ ЗА НОВИТЕ CR 32 33

Новият интегриран 

резервоар за вода е 

идеален за измиването 

на ръцете след монти-

рането на хедера

CR10.90 разполага с изключително 

ефективен, двоен, върящ се 

прохоуловител. Лесният достъп прави 

поддръжката лесна като детска игра. 

Функцията за почистване се управлява от 

IntelliView IV мотитора. Тя почиства ситата, 

вентилатора и радиатора

ИНСТАЛИРАНИ ОТ 
ВНОСИТЕЛЯ АКСЕСОАРИ
Официалният вносител може да ви 

предостави и монтира богато раз-

нообра-зие от одобрени аксесоари, 

за да се оптимизира представянето 

на машината при всички условия.

Цялата вътрешност на комбайна 

може да се почисти с функцията 

за почистване. Ситата, контрите 

и роторите се почистват изцяло. 

Това е идеалната опция за жътва 

на различни култури, преминаване 

между различни култури или жътва 

за семепроизводство

За гарантиране на 

оптимално смазване 

във всички работни 

позиции, оператори-

те могат да изберат 

вариато функция за 

смазване с натискане-

то на един бутон



ОБУЧЕНИ, ЗА ДА ВИ 
ПРЕДОСТАВЯТ НАЙ-ДОБРАТА 
ПОМОЩ
Техниците на Вашия официален вноси-

тел на New Holland получават регулярни 

обучения. Тези обучения се осъществя-

ват както чрез онлайн курсове,  така 

и чрез интензивни сесии в класна стая. 

Този съвременен подход гарантира,  че 

Вашият оторизиран дилър винаги ще 

има необходимите умения, за да може 

да се грижи за най-новите и съвременни 

продукти на New Holland.

SERVICE PLUS –
ДЪЛГОСРОЧНА УВЕРЕНОСТ
Покритието Service Plus от Covйa 

Fleet предоставя на собствениците 

на селскостопански машини New 

Holland с допълнително покритие при

изтичане на договорената гаранция 

на производителя. Попитайте Вашия 

дилър за допълнителна информация.

Приложими са определени правила и условия.

NEW HOLLAND ФЕН
Искате New Holland да е до вас не само на полето? 

Заповядайте, да разгледате новия онлайн магазин на 

официалния вносител: www.interagri.bg/bg/online_store

Там ще намерите широка гама от фен 

артикули, включително шапки, тениски, 

работно облекли, умалени модели на 

машините и много други. New Holland  

и ИНТЕРАГРИ. Уникални, като вас.

Сканирайте тук, за да изтеглите приложенията

Насладете се  
на приложението  
NEW HOLLAND  
What`s App!

ПРИЛОЖЕНИЯ NEW HOLLAND

iBrochure 

NH Weather

NH News 

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy

ФИНАНСИ, РАЗРАБОТЕНИ  
СПРЯМО ВАШИЯ БИЗНЕС
CNH Industrial Capital,  компанията за 

финансови услуги на New Holland е добре 

позната и уважавана в земеделския 

бранш. Предлагат се съвети и финансови 

пакети, които са специално разработени 

спрямо Вашите нужди. С CNH Industrial 

Capital,  получавате увереност,  че рабо-

тите с финансова компания, която е спе-

циализирала в земеделието.



СПЕЦИФИКАЦИИ34 35
МОДЕЛИ CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.80 CR9.90 CR10.90
Хедери за зърно 

Ширина на рязане: Хедери High Capacity  (м.) 6.10 - 9.15 6.10 - 9.15 7.31 - 9.15 7.31 - 9.15 7.31 - 9.15 7.31 - 9.15

Ширина на рязане: Хедери Varifeed реголируеми ножове с 575 мм.  (м.) 6.10 - 9.15 6.10 - 10.67 7.62 - 12.50 7.62 - 12.50 7.62 - 12.50 7.62 - 12.50

Ширина на рязане: Хедери Superflex  (м.) 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67 6.10 - 10.67

Скорост на ножовете Стандартна/Хедери Varifeed™  (удара/мин.) 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300

Резервни ножове и резервни фиксирани ножове  l l l	 l	 l	 l

Целошнек с реверсивни палци  l l l	 l	 l	 l

Диаметър на мотовилото Стандартен/Хедер Varifeed™  (м.) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07

Електро-хидравлично коригиране на позицията на мотовилото   l l l	 l	 l	 l

Автом. синхронизация на оборотите на мотовилото спрямо скоростта   l l l	 l	 l	 l

Хидравлична бърза връзка (единична локация)  l l l	 l	 l	 l

Хедери за царевица     

Брой редове при сгъваемите царевични хедери  5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8

Брой редове при стандартните царевични хедери  – – 12 12 12 12

Сечка  O O O O O O

Роторни делители   O O O O O O

Автоматични системи за контрол на хедера     

Автоматичен контрол на височината на рязане   l l l	 l	 l	 l

Компенсиращ режим  l l l	 l	 l	 l

Система Autofloatтм  l l l	 l	 l	 l

Елеватор за слама      

Брой вериги  3 3 4 4 4 4

Фиксирано задвижване на елеватора   l l l	 l	 l	 l

Варио задвижване на елеватора   O O O O O O

Хидравлично задвижване на хедера и реверсиране на елеватора Power Reverselтм  l l l	 l	 l	 l

Странично изместване  l l l	 l	 l	 l

Челна корекция   l l l	 l	 l	 l

Система ASP (стандарнтна защита от камъни)  l l l	 l	 l	 O

Система DFR (Dynamic Feed Roll)   O O O O O l

Стъклена площ на кабината Harvest Suite™ Ultra  (м2) 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Класификация на кабината - EN 15695   2 2 2 2 2 2

Пакет HID работни светлини  O O O O O O

Пакет LED работни светлини  O O O O O O

Дълги LED светлини   O O O O O O

Стандартна седалка с тапицерия от плат и въздушно окачване  l l l	 l	 l	 l

Delux седалка с тапицерия от плат, отопление, и обдухване  O O O O O O

Кожена седалка с отопление, въздушно окачване и обдухване  O O O O O O

Пасажерска седалка  l l l	 l	 l	 l

Кожен волан  O O O O O O

Commandgripтм джойстик  l l l	 l	 l	 l

Монитор IntelliView IV с регулируема позиция  l l l	 l	 l	 l

2-ри монитор IntelliView IV  O O O O O O

Широкоъгълни, удъроустойчиви огледала  l l l	 l	 l	 l

3 работни камери  O O O O O O

ACS (Automatic Crop Settings)   l l l	 l	 l	 l

Климатик с хладилно отделение  l l l	 l	 l	 l

Климатроник  O l l	 l	 l	 l

Отопление  O l l	 l	 l	 l

Изваждащ се хладилник  O O O	 O	 O	 O

MP3 Bluetooth радио и хендсфрий  O O O O O O

Система с 4 говорителя  l l l	 l	 l	 l

Ниво на шум в кабината по ISO 5131 (dB(A)) 73

Системи за прецизно земеделие на New Holland     

PLM® Connect Telematics  O O O O O O

Системи за навигация и управление     

Автоматична водеща система SmartSteerтм  O O O O O O

Подготовка за автоматична система за управление IntelliSteer®   O O O O O O

Система IntelliCruiseтм  O O O O O O

Автоматична система за следене на редовете (царевични хедери)  O O O O O O

Прецизно земеделие  O O O O O O

Измерване на влагата  O O O O O O

Измерване на добива и влагата  O O O O O O

Пълен пакет за прецизно земеделие:      

 Измерване на добива и влагата, DGPS карти на добива   O O O O O O

 Настолен софтуер и поддръжка  O O O O O O

Технология Twin Rotor™     

Ротори Twin Pitch  l l l	 l	 l	 –

Ротори Twin Pitch Plus  – – –	 –	 –	 l

S3 ротори  O O O O O –

Диаметър на роторите (мм) 432 432 559 559 559 559

Дължина на роторите (мм) 2638 2638 2638 2638 2638 2638

Дължина на сепариращия шнек (мм) 390 390 390 390 390 390

Дължина на секцията за овършаване (мм) 739 739 739 739 739 739

Дължина на секцията за сепариране (мм) 1090 1090 1090 1090 1090 1090

Дължина на секцията за отвеждане (мм) 419 419 419 419 419 419

Фиксирани капаци на роторите   l l l O O O

Регулируеми капаци на роторите  O O O l l l

Контри на овършаващия барабан: Ъгъл на извиване (°) 86 86 84 84 84 84

 Разширен ъгъл на извиване (°) 121 121 123 123 123 123

 Електронно коригиране  l l l	 l	 l	 l

Контри на сепаратора: бр. отвори за ротор  3 3 3 3 3 3

 Ъгъл на извиване (°) 148 148 148 148 148 148



Битер     

Ширина  (мм) 1300 1300 1560 1560 1560 1560

Диаметър  (мм) 400 400 400 400 400 400

Ъгъл на извиване на контрите на битера (°) 54 54 54 54 54 54

Обща площа площ на овършаване и сепариране (м2) 2.43 2.43 3.06 3.06 3.06 3.06

Очистване      

Самонивелиращ се почистващ блок   l l l	 l	 l	 l

Система за предварително очистване™   l l l	 l	 l	 l

Очистваща система Opti-Cleanтм  l l l	 l	 l	 l

Обща отсевна площ под обдухване (м2) 5.4 5.4 6.5 6.5 6.5 6.5

Дистанционно ел. регулиране на ситата   l l l	 l	 l	 l

Очистващ вентилатор      

Брой перки  6 6 6 6 6 6

Работен диапазон  (об./мин.) 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050

Двоен извеждащ вентилатор  l l l	 l	 l	 l

Електронна настройка на оборотите от кабината  l l l	 l	 l	 l

Връщаща система     

Система Double Roto-Thresherтм  l l l	 l	 l	 l

Извеждане на информация на IntelliView IV монитора  l l l	 l	 l	 l

Елеватор за зърно      

Елеватор за зърно за висок капацитет с подсилени вериги и клапи  l l l	 l	 l	 l

Бункер за зърно      

Пълен капацитет (при отворени капаци)  (л) 9500 / 11500 12500 12500 12500 14500 14500

Централно запълване   l l l	 l	 l	 l

Шнек за разтоварване      

Горно разтоварване   l l l	 l	 l	 l

Скорост на разтоварването  (л./с.) 126 126 126 126 142 142

Прозорец за зърнени проби  l l l	 l	 l	 l

Датчик за запълване на бункера  l l l	 l	 l	 l

Параметър на въртящия се улей на шнека (°) 105 105 105 105 105 105

Шарнирен разтоварващ шнек  – – – – O O

Чупещо се рамо  – – – – O O

Електрическа система      

12-волтов алтернатор (Amps) 190 190 190 190 190 190

Капацитет на акумулаторите (CCA / Ah) 730 / 2x107  730 / 2x107  730 / 2x107  730 / 2x107  730 / 2x107  730 / 2x107 

Двигател  FPT Cursor 9* FPT Cursor 10* FPT Cursor 11* FPT Cursor 13* FPT Cursor 13* FPT Cursor 16*

Стандарт за вредни емисии   Tier 4A/Stage 3B Tier 4A/Stage 3B Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4

Обем на двигателя (см3) 8700 10300 11100 12900 12900 15927

Система ECOBlueтм (Selective Catalytic Reduction)   SCR SCR HI-eSCR	 HI-eSCR	 HI-eSCR	 HI-eSCR

Система на връскване  Unit injectors Unit injectors Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail

Мощност на двигателя @ 2100 об./мин. - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/к.с.(CV)]  300/408 330/449 345/469 390/530 390/530 440/598

Макс. мощност на двигателя @ 2000 об./мин. - ISO TR14396 - ECE R120  [kW/к.с.(CV)] 330/449 360/490 380/517 420/571 420/571 480/653

Одобрен биодизелов микс**  B20 B20 B7 B7 B7 B7

Електронно управление   l l l	 l	 l	 l

Данни за разход на горивото на IntelliView IV  l l l	 l	 l	 l

Въздушен компресор  O O O O O O

Система за обдухване на двигателя  O O O O O O

Резервоар за гориво      

Вместимост дизел / вместимост AdBlue (л) 750 / 120 1000 / 120 1000 / 160 1000 / 160 1300 / 160 1300 / 160

Трансмисия      

Хидростатична   l l l	 l	 l	 l

Скоростна кутия   4-speed 4-speed 4-speed 4-speed 4-speed 4-speed

Дистанционна смяна на предавки  l l l	 l	 l	 l

Блокаж на диференциала   l l l	 l	 l	 l

4 х 4 задвижване   O O O O O O

Максимална скорост Стандартна/ Опционална (км./ч.) 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40

Система SmartTraxтм  – O O O O O

Гумени вериги SmartTraxтм с окачване Terraglideтм™  – O O O O l

Управление на остатъците     

Инегрирана сечка  l l l	 l	 l	 l

PSDтм (лента за отвеждане на сламата)   l l l	 l	 l	 l

Дистанционен избор между на раздробяване или откос  O l l	 l	 l	 l

Дистанционен избор на рязане/пускане  O O O O O O

Пляворазхвърляч  O O O O O O

Opti-Spreadтм управление на остатъците   O O O O O O

Тегло      

Базова версия с гуми, без хедер и сечка  (кг.)  17769 18869 19180 19623 20067 24667***

l Стандартно O Опция - не се предлага * Разработени от FPT industrial ** Биодизеловият микс трябва изцяло да отговаря на последната горивна спецификация EN14214:2009 и употребата на машината 
трябва да съответства на ръководството за експлоатация *** Оборудван с 24`` гумени вериги SmartTraxтм с окачване Terraglideтм

МОДЕЛИ CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.80 CR9.90 CR10.90

РАЗМЕРИ НА МОДЕЛА CR7.90/CR8.80 CR8.90/CR9.80/CR9.90* CR9.90**/CR10.90
    SmartTrax   SmartTrax  SmartTrax
  Tyres SmartTrax

(B)
 with Terraglide Tyres SmartTrax with Terraglide SmartTrax with Terraglide

    Suspension
(B)

   Suspension  Suspension

Колела / Вериги (А)   710/70R42 900/60R38 24”  24”  28.5”  34” 800/70R32 900/60R38 24” 24”  28.5”  34” 30”  28.5”  34”

Площ на стъпката (м2) – – 1.4 1.49 1.77 2.11 – – 1.4 1.49 1.77 2.11 1.75 1.77 2.11

Максимална височина в транспортен режим (м) 3.97 3.90 3.95 3.95 3.97 3.97 4.00 3.97 3.97 3.97 3.99 3.97 3.99 3.99 3.97

Максимална ширина - транспорт (м) 3.25 3.63 3.24 3.24 3.47 3.79 3.72 3.87 3.48 3.48 3.71 3.99 3.80 3.71 3.99

Максимална дължина с разпънат
 разтоварващ шнек, без хедер (C)  (м) 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 – – –

Максимална дължина с шарнирен
 разтоварващ шнек, без хедер (D) (м) – – – – – – – – – – – – 9.04 9.04 9.04

* Къси задни капаци ** Дълги задни капаци
(A) Налични са колела/вериги, различни от опоменатите модели: 710/70R42, 800/70R32, 800/75R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/65R32/R2, 1050/50R32 и SmartTrax 24``, 28.5``, 30``” 
(B) SmartTrax не са предлагат за CR7.90 (C) С 3 ft удължение и платнище (D) Транспорт, без разширение, с шнек 



Данните, предоставени в тази брошура са относителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на модификация, без предварително уведомление от 
производителя. Чертежите и снимките могат да се отнасят до оборудване, което е или опционално, или е предназначено за други страни. Моля, обърнете се към 
нашата търговска мрежа за допълнителна информация. 
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ТОП ОБСЛУЖВАНЕ ОТ NEW НOLLAND:
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА КЛИЕНТИ

Топ наличност
Ако се нуждаете от информация 
или имате въпрос, който трябва 
да зададете позвънете на цен-
тралния телефон 0700 46 666. 
Ние сме само на едно позвъня-
ване разстояние.

Топ скорост
Експресна доставка на части без 
оскъпяване: когато са ви нужни, 
където са ви нужни!

Топ приоритет
Решение за бърза доставка през 
сезона: защото Вашата реколта 
не може да чака!

Топ удовлетвореност
Ние намираме и проследяваме 
решението, от което се нуждаете, 
като ви информираме непрекъс-
нато: докато не бъдете 100% удо-
влетворени!

www.newholland.com

ИНТЕРАГРИ България АД 
единствен официален вносител на New Holland за България

ИНТЕРАГРИ СЕРВИЗ

0700 46 666


