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Większa wydajność kombajnu z New Holland
Autor: Adam Ładowski
Data: 30 września 2019

Jeszcze w latach 70. wydajność koszenia wynosiła ok. 4 ton z hektara. Dziś,
dzięki współczesnym odmianom zbóż, jest średnio ponad dwukrotnie
większa. Ciągle rosnące zbiory wymagają kombajnów „przyszłości”, które
będą w stanie podołać coraz większym żniwnym wyzwaniom.
Rosnąca wydajność zbóż wymusza na nas stosowanie coraz wydajniejszych kombajnów.
Technologia koszenia w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie dzięki nowoczesnym
konstrukcjom, a prym wiedzie tu koncern New Holland.
Każdego z nas cieszy, kiedy zboże sypie tak pięknie jak deszcz meteorów. Jednak jego zbiór to suma
nowoczesnych technik, które są wydajne i niezawodne niczym sprzęt NASA. Kombajny New Holland
spełniają te wymagania, a ich szeroka oferta dopasowuje się do wymagań każdego rolnika i pola.

Kombajny New Holland z serii CX7&8 to wydajność i niezawodność
fot. New Holland

Co wspólnego mają ze sobą modele New Holland?
Wszystkie serie kombajnów New Holland: CR, CX 5&6, CX 7&8 a nawet TC, zbudowane są
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w oparciu o nowoczesne technologie. Każda z serii przeznaczona jest do innych areałów. Jednak
tym, co mają ze sobą wspólnego jest wydajność kombajnu i niezawodność na niezwykle wysokim
poziomie.
Budowa nowoczesnego kombajnu rozpoczyna się od założeń technicznych, które obejmują rosnącą
wydajność zbóż na wiele lat w przyszłość. Dlatego kombajny New Holland znakomicie sobie z tym
radzą, zachowując jednocześnie doskonałe parametry ziarna.
Rosnąca wydajność zbiorów zbóż rodzi pytania o niezawodność. Kombajn obciążony zbiorem
wysokiego plonu pracuje w niezmiernie trudnych warunkach. Takie warunki zostały w przypadku
kombajnów New Holland założone w projektowaniu maszyn. Houston, mamy problem? Nic z tych
rzeczy!

Niezawodność kombajnów w trudnych warunkach
To właśnie niezawodność kombajnów New Holland powoduje, że cieszą się taką popularnością.
Wspomniane założenia konstrukcyjne uwzględniające wzrastające plony połączone są z wydajną
techniką budowy. Pozwala ona na stworzenie mocnej i wytrzymałej konstrukcji, która będzie spełniać
swoje funkcje przez lata.
Zastosowanie w kombajnach NH nowoczesnych podzespołów nie musi być powiązane
z awaryjnością. Wręcz przeciwnie, jeśli nowoczesna technika ma długo i dobrze służyć w ciężkich
warunkach polowych, to ma być przemyślana w celu zmniejszenia jej awaryjności.
I tak inżynierowie New Holland od lat wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników, budując
kombajny mocne, wydajne i bezawaryjne. Tajemnica długotrwałej i bezawaryjnej pracy kombajnów
New Holland tkwi też w zapleczu serwisowym koncernu.

Kombajn New Holland z serii TC. Nowoczesność i wydajność za przystępna cenę
fot. New Holland
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Serwis kombajnów New Holland
Każda maszyna w tym i kombajn wymaga dobrego serwisowania. Odpowiedni i fachowy serwis
kombajnów New Holland jest łatwo dostępny dzięki licznym autoryzowanym serwisom. Ich usługi są
dostępne szybko i w przystępnej cenie, a ceny podzespołów zamiennych są niskie.
Odpowiednie serwisowanie tak złożonej maszyny, jaką jest kombajn, jest ważne i niezmiernie
wpływa na jej długotrwałą niezawodność. Budowa i zastosowane technologie muszą iść w parze
z dobrym serwisem. Tylko wtedy można osiągnąć zakładany przez producenta poziom
niezawodności i wydajność kombajnu podczas pracy.

Jakie udogodnienia oferuje New Holland?
Poza niezawodnością i wysoką wydajnością kombajny zbożowe New Holland oferują też inne,
namacalne zalety. Ich budowa ułatwia samodzielne codzienne przeglądy podstawowych
podzespołów oraz utrzymywanie ich w czystości. Usprawnia także czynności serwisowe, bo dzięki
temu trwają one krócej, kombajn szybciej trafia do właściciela, a cena usługi jest rozsądna.

Nowoczesna i bezawaryjna technika New Holland pozwala na pracę przez całą dobę
fot. New Holland

Kombajny New Holland przodują w zakresie komfortu użytkowania. Każda seria oferuje przestronną
i klimatyzowaną kabinę z wygodnym i regulowanym siedziskiem operatora oraz dodatkowym dla
pasażera, pod którym mieści się także lodówka.
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Bezpieczeństwo pracy zapewnia panoramiczna przednia szyba, przez którą można obserwować
heder i przedpole. Materiały w kabinie kombajnów New Holland są certyfikowane i zapewniają
długotrwałe użytkowanie przez lata bez oznak zużycia.
Przestronne kabiny kombajnów koncernu to jednak nie wszystko, czego można się spodziewać.
Nowoczesne technologie koszenia powiązane są z obsługą. Ta, w przypadku New Holland, jest
w pełni zautomatyzowana. Zastosowana technika pozwala na zdalne ustawienie parametrów pracy
w zależności od rodzaju zboża.

Wydajność kombajnu wsparta technologią

Znakomita wydajność koszenia każdego plonu to cecha charakterystyczna New Holland
fot. New Holland

Wraz z rozwojem usług satelitarnych możliwe jest w kombajnach koncernu mapowanie pola
i automatyczne dostosowanie parametrów pracy kombajnu do miejsca oraz rodzaju koszonego
zboża. New Holland oferuje tę technikę w niemal każdym kombajnie, prowadząc szkolenia
w zakresie jej obsługi.
Każda zastosowana technologia w kombajnach New Holland ma za zadanie ułatwienie pracy
operatora oraz zwiększenie do maksimum wydajności koszenia. Doskonała separacja zboża
w kombajnach koncernu jest cechą charakterystyczną żółtych maszyn.
New Holland wsłuchując się w potrzeby rolników i ciągle zbierając opinie o kombajnach, tworzy coraz
nowocześniejsze maszyny. Rozwój techniki koszenia i omłotu jest priorytetem działań inżynierów
New Holland. Jednocześnie łącząc wydajność kombajnu z nowoczesnością, tworzą niezawodne
kombajny przeznaczone dla nowoczesnego rolnictwa.
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Kabiny kombajnów New Holland to doskonałe miejsce pracy operatora
fot. New Holland

Kombajny New Holland łączą to, co jest, z tym, co będzie za kilka lat. Przeznaczone dla każdego
gospodarstwa są i będą wyznacznikiem nowoczesnego rolnictwa jeszcze przez wiele lat. Dzięki
nowoczesnej technologii i prostocie użytkowania jeszcze długo będą wyznaczały trendy wydajności
i niezawodności.
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