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Duże gospodarstwa rolne, specjalizujące się w uprawach roślinnych, mają
ściśle sprecyzowane potrzeby dotyczące jakości i wytrzymałości posiadanego
sprzętu. Liczy się tylko najwyższa jakość i wytrzymałość, szybkość reakcji
serwisu na zlecone przeglądy oraz zaufanie do marki.
Jest jednak rodzaj maszyn używanych w gospodarstwach, które muszą posiadać te cechy w stopniu
najwyższym z możliwych. To kombajny. Nie pracują one przez cały rok, ale gdy przychodzi ich czas
i ruszają w pole, pracują nieraz 24 godziny na dobę, bywa że kilka tygodni. To sprzęt, w którym słowo
niezawodność nabiera właściwego i pełnego znaczenia.

Maszyny właściwe swoim czasom

fot. New Holland
Kombajny New Holland CX są ciągle modernizowane
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Jakość, wytrzymałość i niezawodność nie mają wymiernej ceny, gdy w grę wchodzi szybkość zbioru
zboża, a na horyzoncie zbierają się chmury, zapowiadając deszcz. To właśnie dla dużych
gospodarstw, gdzie liczy się często czas na minuty a zboże na kłosy, gdzie przestój lub awaria nie
wchodzą w grę, New Holland przygotował swoje superkombajny serii CX7 i CX8.
Obecne na rynku już kilkanaście lat, ciągle modernizowane, wyposażone
w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne wszędzie tam, gdzie się pojawią, wzbudzają
podziw i zazdrość. To maszyna właściwa swoim czasom, o legendarnej już sprawności i jakości
koszenia.
Cała konstrukcja przyporządkowana jest minimalizacji strat zboża oraz słomy. Utrzymanie
najwyższej jakości ziarna jest priorytetem i zostało osiągnięte dzięki połączeniu wybiegającej
w przyszłość myśli technicznej, sumie jakości poszczególnych podzespołów oraz przyjaznej
użytkownikowi konstrukcji. To niezmiernie ważny aspekt, bo warunkiem długotrwałej i bezawaryjnej
pracy jest przecież utrzymanie kombajnu w czystości. Niby wszyscy o tym wiedzą, ale jakże różnie to
w życiu bywa.

New Holland CX dla wymagającego gospodarza
Cała seria kombajnów CX7 i CX8 firmy New Holland to maszyny do zadań specjalnych, wyposażone
w opatentowane rozwiązania, mające zapewnić uzyskanie najwyższej jakości plonu w jak
najkrótszym czasie. Nad całością procesu omłotu czuwa mikroprocesorowy system informatyczny
oparty na sieci czujników. Dzięki niemu możemy zdalnie, siedząc wygodnie w kabinie,
zaprogramować kombajn na zbiór pszenicy, żyta czy rzepaku, nie obawiając się o straty od pierwszej
chwili koszenia.
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fot. New Holland
Priorytetem każdego rolnika jest uzyskanie najwyższej jakości plonu w możliwie najkrótszym czasie

Systemy SmartTrax™, Opti-Clean™, Opti-Fan™, Opti-Speed™czy Opti-Spread™ z nawiązką
spełniają swoje zadanie, czyniąc kombajny New Holland CX 7 i 8 prawdziwymi bohaterami każdego
pola. Wszystkie modele grupy maszyn CX7 i CX8 łączy kilka wspólnych cech, a zróżnicowanie
modeli pomaga w dopasowaniu poszczególnych cech maszyny do warunków panujących
w gospodarstwie. Czy to hydrauliczne poziomowanie kombajnu tak niezbędne w górach, czy
opcjonalny system napędu gąsienicowego SmartTrax™ zmniejszający aż o 57% nacisk na glebę,
każde gospodarstwo znajdzie najbardziej odpowiadający mu model.
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fot. New Holland
Przestronna kabina Harvest Suite™ zapewnia komfort pracy

Intuicyjna obsługa
Cechą wspólną dla wszystkich modeli, poza niezrównaną jakością, jest miejsce pracy operatora. I tu
zabrakło kompromisów. Odseparowana od całej konstrukcji kabina Harvest Suite™ Ultra
zapewnia niezrównany komfort nawet wielogodzinnej pracy, oferując przestronność
salonu. Specjalne filtry powietrza wraz z automatyczną klimatyzacją pozwolą wydajnie pracować
nawet w największe upały. W czym pomoże również przenośna lodówka.
Kokpit, także wspólny dla wszystkich modeli New Holland CX, został zaprojektowany
z myślą o komforcie i intuicji obsługi. Wielofunkcyjna dźwignia CommandGrip™ pozwala
intuicyjnie obsługiwać tę ogromną maszynę. Dzięki niej możemy sterować pracą hedera, prędkością
nagarniacza oraz innymi najważniejszymi funkcjami, w tym zatrzymaniem awaryjnym.

Regulacja za pomocą jednego dotknięcia
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fot. New Holland
Kombajny New Holland CX wyróżnia intuicyjne, proste sterowanie

Całości systemów sterowania uzupełnia ruchomy, kolorowy monitor dotykowy IntelliView™ IV
o przekątnej ponad 26 cm. Monitorując na bieżąco wszystkie funkcje i parametry systemów
kombajnu, umożliwia ich łatwą regulację za pomocą jedynie dotknięcia. Układ
automatycznego prowadzenia kombajnu w pełni współpracujący z systemami GPS i RKT, dopełnia
obrazu kombajnu XXI wieku.
Gama wszystkich modeli składających się na grupę kombajnów to dwa modele serii CX7 (CX7.80
i CX7.90) oraz cztery z serii CX8 (CX8.70, CX8.80, CX 8.85 i CX8.90), więc możliwość wyboru
odpowiedniego modelu jest wyjątkowo duża. Szerokość cięcia przewidziana dla modeli CX7
waha się od 4,5 m aż do 7,3 m, a seria CX8 może się poszczycić zwiększoną aż do 9,15 m
szerokością cięcia łanu.

Kombajny przyjazne w obsłudze
Olbrzymie zapotrzebowanie na moc zostało skutecznie rozwiązane przez zastosowanie silników FPT
Cursor. Dzięki zastosowaniu systemu AdBlue te nowoczesne i mocne jednostki napędowe
spełniają wysoką normę emisji spalin Tier4B. Zaprojektowanie niskoobrotowych silników Cursor
z myślą o rolnictwie pozwoliło, dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu, rewelacyjnie obniżyć
wartości spalania. To kolejny ukłon w stronę rolników.

fot. New Holland
Wytrzymałość, niezawodność i wydajność – wszystko to wyróżnia kombajny New Holland CX
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Dzięki wysokiej kulturze technicznej serwisowania swoich maszyn New Holland słynie
z dopasowania się do potrzeb rolników. Nowoczesne maszyny to nie tylko nowoczesna
technologia, ale także suma wszystkich życzeń użytkowników. Niespotykana łatwość codziennej
obsługi, swoboda manewrów i zawracania, komfortowa kabina, to tylko niektóre spełnione życzenia
klientów. Tam, gdzie liczy się wydajność, wytrzymałość i niezawodność. Tam, gdzie nowoczesna
konstrukcja i technologia współgrają z bezpieczeństwem, wygodą i komfortem. Tam właśnie
znajdziemy kombajny New Holland CX.
Niezwykle skomplikowana maszyna, jaką jest kombajn, może być przyjazna w użytkowaniu
i obsłudze. To wszystko właśnie dzięki właściwym reakcjom na potrzeby rolnika, przez co kombajny
New Holland tak często goszczą na naszych polach. I słusznie.
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