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Nowa linia kombajnów CX firmy New Holland, od momentu wprowadzenia na rynek w roku 2001, jest wzorem w segmencie
kombajnów tradycyjnych o najwy˝szej mocy, a ponad 14 000 wyprodukowanych egzemplarzy to dowód na nieustajàcy
sukces serii. Maszyny CX7000 i CX8000 Elevation oferujà ogromnà wydajnoÊç roboczà i dodatkowo zwi´kszonà
przepustowoÊç. Przygotujcie si´ na prze∏omowe, pionierskie rozwiàzania: Wytrzàsacze s∏omy o zmiennej pr´dkoÊci 
Opti-Speed™ z automatycznà regulacjà umo˝liwiajà doskona∏à separacj´ ziarna dopasowanà do potrzeb rolnika.
Równoczesne zastosowanie tak˝e innych docenianych technologii, jak Opti-Fan™ i Opti-Clean™ oznacza udane, pewne
˝niwa. Najwy˝sza jakoÊç ziarna. Wyjàtkowa jakoÊç s∏omy. CX7000 i CX8000 Elevation. PodnieÊ poziom wydajnoÊci.

NOWA SERIA CX ELEVATION. 
SUPERKOMBAJN TRADYCYJNY



NADZWYCZAJNA WYDAJNOÂå
Kombajny serii CX7000 i CX8000 Elevation z ich 490 KM pod maskà z pewnoÊcià zas∏ugujà na tytu∏ najmocniejszego na Êwiecie
kombajnu konwencjonalnego. Zbiornik ziarna powi´kszony do pojemnoÊci 11 500 litrów oraz zwi´kszona pr´dkoÊç roz∏adunku
oznaczajà wi´kszà autonomi´ i elastycznoÊç zbiorów. Unikalna na skal´ bran˝y technologia automatycznej adaptacji wytrzàsaczy
s∏omy o zmiennej pr´dkoÊci Opti-Speed™ oferuje separacj´ dostosowanà do charakterystyki poszczególnych plonów i wydajnoÊç
zwi´kszonà nawet o 10%. Wysoka wydajnoÊç i ogromny zbiornik ziarna.

NAJWY˚SZA JAKOÂå ZBIORÓW
JeÊli zale˝y ci na ka˝dym ziarnie i ka˝dym êdêble s∏omy, masz teraz mechanicznego sprzymierzeƒca. Delikatna ale skuteczna
praca czterob´bnowego systemu om∏otu nie omija ˝adnego k∏osa, a s∏om´ traktuje z nadzwyczajnà delikatnoÊcià. Skuteczne
kombinacja technologii Opti-Clean™ i Opti-Fan™ pozwala na pozyskiwanie ziarna bez uszkodzeƒ przy jednoczesnym zwi´kszeniu
wydajnoÊci o nawet 20%. Najwy˝sza jakoÊç ziarna.

NI˚SZE KOSZTY EKSPLOATACJI
Technologia ECOBlue™ SCR zgodna z normà Tier 4A pozwala na istotne obni˝enie kosztów eksploatacji dzi´ki zmniejszeniu
zu˝ycia paliwa o nawet 10%. Zaawansowana technologia PLM® gwarantuje, ˝e hedery sà ca∏kowicie pe∏ne przez 100% czasu, 
co sprzyja optymalnemu zbiorowi zbó˝. Do tego niska cz´stotliwoÊç serwisowania (co 600 maszynogodzin) i system SmartTrax™
zmniejszajàcy ubijanie gleby pozwalajà oszcz´dzaç znaczne kwoty. SuperwydajnoÊç. Ogromne oszcz´dnoÊci. 

KOMFORTOWE WARUNKI PRACY
W kabinie Harvest Suite™ natychmiast poczujesz si´ jak w domu. Jest to najwi´ksza (3,12 m3) i najcichsza (74 dBA) kabina
dost´pna na rynku. Co wi´cej, wyposa˝ona jest w monitor IntelliView™ IV z kolorowym ekranem dotykowym do intuicyjnej obs∏ugi
funkcji i zarzàdzania wszystkimi parametrami pracy kombajnu. Dzi´ki tym cechom kierowca jest mniej zm´czony i bardziej wydajny
podczas d∏ugich dni pracy w polu. Niezwykle intuicyjna obs∏uga. Nadzwyczajna przestronnoÊç i komfort.

NAJWA˚NIEJSZE INFORMACJE NA OS¸ONACH
Ka˝dy klient mo˝e natychmiast zapoznaç si´ z parametrami kombajnu
CX7000 i CX8000 Elevation. Jak to mo˝liwe? Wszystko jest napisane 
na masce silnika! „CX” oznacza superkombajn tradycyjny Pierwsza cyfra,
czyli 7 lub 8, oznacza liczb´ wytrzàsaczy s∏omy. Modele oznaczone cyfrà
7 dysponujà 5 wytrzàsaczami, a maszyny o najwy˝szej wydajnoÊci
oznaczone cyfrà 8 wyposa˝ono w 6 wytrzàsaczy. Dwie ostatnie cyfry,
czyli 70, 80 lub 90, oznaczajà pozycj´ danego modelu w serii. Im wy˝sza
cyfra, tym wi´ksza jest moc maszyny. I w koƒcu „Elevation” to oznaczenie
zwi´kszonej wydajnoÊci i bran˝owej doskona∏oÊci. Proste, prawda?
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HISTORIA NOWOCZESNYCH 
KOMBAJNÓW NEW HOLLAND
PROSTO Z ZEDELGEM
Flagowe modele maszyn z serii CX7000 i CX8000 Elevation powstajà w belgijskim Zedelgem, gdzie mieÊci si´ Êwiatowe
centrum w zakresie projektowania i produkcji kombajnów firmy New Holland. W∏aÊnie tutaj, przed ponad 100 laty, 
Leon Claeys zbudowa∏ pierwszà m∏ocarni´, która zrewolucjonizowa∏a prace przy zbiorach zbó˝. DziÊ Zedelgem stanowi
synonim prze∏omowych odkryç w tej dziedzinie. W 1952 wyjecha∏ stàd pierwszy w Europie samobie˝ny kombajn zbo˝owy.
Równie˝ dziÊ pomys∏owi in˝ynierowie z równà pasjà opracowujà tu kolejne generacje maszyn do zbioru p∏odów rolnych. Dzi´ki
zaawansowanemu procesowi rozwoju produktów i wszechstronnej wiedzy pracowników zak∏adu World Class Manufacturing
seria kombajnów CX7000 i CX8000 Elevation wraz z innymi flagowymi produktami do zbiorów, kombajnami CR Twin Rotor™,
prasami kostkujàcymi BigBaler oraz kombajnami do zbioru roÊlin paszowych FR, wcià˝ wyznaczajà standard w bran˝y.
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1952: Pierwszy w Europie samobie˝ny kombajn konwencjonalny
zje˝d˝a z linii produkcyjnej w Zedelgem. Specyfika zbiorów
zmienia si´ na zawsze.

1955: We wczesnych latach pracy kombajnów samobie˝nych
rolnicy potrzebowali niewielkich jednostek, a model M73 
z b´bnem o szerokoÊci m∏ocarni 73 cm zaspokaja∏ ich
potrzeby. To jedyny kombajn z b´bnem o szerokoÊci
poni˝ej metra.

1958: Model M103 osiàga rekordowà wydajnoÊç z wynikiem 
7 ton na godzin´. Kolejna imponujàca liczba: 
27 510 sztuk modelu M103 zjecha∏o z linii produkcyjnych 
w niespe∏na dekad´.

1963: Powstaje M140, pierwszy „nowoczesny” kombajn.
Najwy˝szà wag´ przy∏o˝ono do komfortu pracy operatora
oraz rozmiaru zbiornika na ziarno. Aby zwi´kszyç
wydajnoÊç maszyny, po raz pierwszy zastosowano b´ben
o szerokoÊci 1,25 metra i 5 wytrzàsaczy s∏omy.

1970: Mia∏a miejsce kolejna rewolucja w zbiorach – rodzin´
modeli 1550 wyposa˝ono w separator obrotowy.
CzterdzieÊci lat póêniej technologia ta jest wcià˝
wykorzystywana niemal we wszystkich modelach
kombajnów konwencjonalnych.

1977: Seria 8000 sta∏a si´ pierwszà na Êwiecie serià kombajnów
wyposa˝onà w 6 wytrzàsaczy s∏omy. Komfortowa kabina,
mo˝liwoÊç zmiany kierunku nap´du przenoÊnika 
Êlimakowo-palcowego, uk∏ad do dom∏acania k∏osów 
Roto-Thresher™, podwójny kaskadowy uk∏ad czyszczàcy
przyczyni∏y si´ do znacznego wzrostu poziomu wydajnoÊci.

1986: Wprowadzono na rynek seri´ TX30 zaprojektowanà z myÊlà
o profesjonalnych zastosowaniach przy zbiorach. Zalety
modelu, nadzwyczaj dobra widocznoÊç z kabiny, wy˝szy
poziom niezale˝noÊci oraz intuicyjne w u˝yciu monitory,
pozwoli∏y mu osiàgnàç wyjàtkowo wysokà wydajnoÊç.

1994: Powsta∏ model TX60 o mocy nawet 325 KM i dost´pny
tak˝e z pot´˝nym hederem o szerokoÊci 9,14 metra i
dysponujàcym technologià przechy∏u bocznego.

2001: Eleganckie kszta∏ty modeli CX700 i CX800 ujrza∏y Êwiat∏o
dzienne po raz pierwszy. Wzorcowa kabina Harvest Suite™
okaza∏a si´ natychmiastowym przebojem ze wzgl´du na
nadzwyczajnà widocznoÊç i doskona∏à ergonomi´. Po raz
pierwszy kombajny by∏y kompatybilne z technologià PLM.

2007: Seria kombajnów CX8000 u∏atwia prowadzenie zbiorów 
po wprowadzeniu silników Tier 3 oraz sterowanego 
palcami, dotykowego monitora IntelliView™. 

2010: Wprowadzenie na rynek technologii ECOBlue™ SCR
umo˝liwi∏o zmniejszenie zu˝ycia paliwa o 10%.

2013: Unikalna na skal´ bran˝y technologia automatycznej
adaptacji wytrzàsaczy s∏omy o zmiennej pr´dkoÊci 
Opti-Speed™ zosta∏a wprowadzona w modelach CX7000 
i CX8000 Elevation. Skrojona na miar´ wydajnoÊç separacji
podnosi jakoÊç i wydajnoÊç zbiorów.

2014 PE¸NA SUKCESÓW HISTORIA TRWA!
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HEDERY ZBO˚OWE VARIFEED™: PRZYSTOSOWANE 
DO WSZYSTKICH GATUNKÓW UPRAW
Aby zapewniç optymalnà jakoÊç zbioru oraz jednorodne ci´cie na polach o ró˝nej wysokoÊci
upraw, nale˝y zaprzàc do pracy doskona∏ego partnera, czyli heder Varifeed™. Po∏o˝enie
kosy mo˝na regulowaç wzd∏u˝nie w zakresie 575 mm, aby zapewniç idealne podawanie
zbo˝a. PrzenoÊnik Êlimakowy o Êrednicy 660 mm i wysokim profilu zwojów zapewnia szybkie
i równomierne podawanie nawet najci´˝szych gatunków zbo˝a. Chowane palce
umieszczone na ca∏ej szerokoÊci mi´dzy poszczególnymi zwojami przenoÊnika przesuwajà
zbo˝e w dó∏ pod przenoÊnik, a ich po∏o˝enie mo˝na regulowaç elektrohydraulicznie we
wszystkich kierunkach z kabiny, co sprawia, ˝e podawanie masy zbo˝owej jest p∏ynne i
równomierne. Te hedery sà dost´pne w zakresie szerokoÊci od 5,18 do 10,67 m.

WYGODNE PRZECHOWYWANIE CZ¢ÂCI
Firma New Holland rozumie, ˝e w krótkich okresach przeznaczonych na zbiory
przemierzanie znacznych odleg∏oÊci na farm´ po zapomniane przedmioty powoduje
marnowanie cennego czasu zbiorów. Dlatego w∏aÊnie zintegrowane rozwiàzania
przechowywania w tylnej cz´Êci hedera zaprojektowano w∏aÊnie po to, by wszystkie
potrzebne elementy by∏y ∏atwo dost´pne, ale i bezpiecznie i wygodnie przechowywane,
gdy nie sà potrzebne. Kosy pionowe do rzepaku, rozdzielacze, podnoÊniki ∏anu i
skrzynka narz´dziowa sà umocowane w tylnej cz´Êci hedera i ∏atwo dost´pne.

W CZO¸ÓWCE OD SAMEGO POCZÑTKU

W New Holland wiemy, ˝e proces zbioru p∏odów
rolnych rozpoczyna si´ w∏aÊnie od zbó˝. JakoÊç
zbioru zale˝y od sposobu dostarczania ziaren do
wn´trza maszyny, dlatego w naszych zak∏adach
opracowano i wyprodukowano tak szerokà gam´
hederów zbo˝owych przystosowanych do
poszczególnych rodzajów zbó˝ i gospodarstw, aby
zaspokoiç potrzeby ka˝dego u˝ytkownika. Hedery sà
dost´pne w zakresie szerokoÊci od 5,18 do 10,67 m
oraz w licznych konfiguracjach, które mo˝na dobraç
do okreÊlonych wymagaƒ u˝ytkownika.



WYSOKA PR¢DKOÂå W POLU: WYSOKOWYDAJNE HEDERY ZBO˚OWE
W celu zapewnienia p∏ynnego doprowadzania zbiorów do no˝a i do przenoÊnika
Êlimakowego, wysokowydajny heder charakteryzuje si´ du˝à Êrednicà nagarniacza i jego
∏atwà regulacjà. Wysoka pr´dkoÊç no˝y i podajnik Êlimakowy z chowanymi palcami na
ca∏ej szerokoÊci Êcinania zapewniajà wysokà pr´dkoÊç zbioru i p∏ynne podawanie.

GWARANTOWANA WYDAJNOÂå ZBIORÓW DZI¢KI ELASTYCZNOÂCI
W nieregularnie ukszta∏towanym terenie oczywistym wyborem b´dzie heder SuperFlex.
Elastyczne kosy mogà uginaç si´ nawet o 110 mm na nierównych polach, aby zapewniç
ci´cie blisko gruntu, a tym samym identycznà wysokoÊç Êcierniska, natomiast ca∏kowicie
p∏ywajàcy przenoÊnik Êlimakowy o wysokim profilu zwojów zapewnia szybkie i równomierne
podawanie nawet najci´˝szych zbó˝. Uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç wykonywania 1150 ci´ç 
na minut´ oraz hydraulicznego sterowania wzd∏u˝nym po∏o˝eniem nagarniacza z kabiny,
precyzyjne podawanie i obróbka pokosu to czysta formalnoÊç. U˝ytkownik mo˝e ustawiç
synchronizacj´ mi´dzy pr´dkoÊcià obrotowà nagarniacza i pr´dkoÊcià jazdy kombajnu tak,
aby zapewniç sta∏oÊç podawania zbo˝a przy zmianie pr´dkoÊci jazdy maszyny.

Hedery zbo˝owe CX7080 CX7090 CX8070 CX8080 CX8090
Elevation Elevation Elevation Elevation Elevation

SzerokoÊç ci´cia hedera zbo˝owego High Capacity (m) 4,57 - 7,32 4,57 - 7,32 5,18 - 9,15 6,10 - 9,15 7,32 - 9,15
SzerokoÊç ci´cia hedera zbo˝owego Varifeed™ (m) 5,18 - 7,32 5,18 - 7,62 5,18 - 7,62 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67
SzerokoÊç ci´cia hederów zbo˝owych SuperFlex (m) 6,10 - 7,32 6,10 - 7,32 6,10 - 9,15 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67

AUTOMATYCZNE STEROWANIE WYSOKOÂCIÑ HEDERA
Zaawansowany system automatycznego sterowania wysokoÊcià hedera
obs∏uguje trzy tryby robocze: 
• Tryb p∏ywajàcy (odcià˝enia) wykorzystuje wczeÊniejsze ustawienie 

nacisku na pod∏o˝e utrzymywane przez uk∏ad hydrauliczny w celu
zapewnienia wydajnego zbioru roÊlin przygruntowych lub niskopiennych,
takich jak groch i fasola.

• Automatyczne sterowanie wysokoÊcià Êcierniska (Automatic Stubble Height
Control) pozwala zachowaç uprzednio wprowadzonà wysokoÊç Êcierniska 
za pomocà czujników umieszczonych w podwoziu hedera oraz
hydraulicznych cylindrów sterujàcych.

• System Autofloat™ korzysta z uk∏adu czujników, dzi´ki którym heder
przesuwa si´ po nierównym terenie i automatycznie koryguje swoje
po∏o˝enie wzgl´dem pod∏o˝a dzi´ki uk∏adowi hydraulicznemu, aby zachowaç
równà wysokoÊç Êcierniska i wykluczyç zakopywanie si´ w pod∏o˝e.

W PE¸NI ZINTEGROWANE KOSY DO RZEPAKU
Dodatkowe kosy do rzepaku z 18 no˝ami doskonale odcinajà splàtany ∏an
a na dodatek mo˝na je szybko i ∏atwo montowaç na hederze Varifeed™.
Mo˝liwoÊç sterowania no˝ami z poziomu kolorowego ekranu dotykowego
monitora IntelliView™ IV zapewnia bardziej wydajny zbiór rzepaku. 
Gdy nie sà potrzebne, mo˝na je przechowywaç w tylnej cz´Êci hedera.
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NOWOCZESNE HEDERY DO 
ZBIORU KUKURYDZY NA POTRZEBY
WSPÓ¸CZESNYCH GOSPODARSTW
Gama udoskonalonych hederów do zbioru kukurydzy ca∏kowicie zaspokaja
potrzeby dzisiejszych plantatorów, umo˝liwiajàc zwi´kszenie poziomu wydajnoÊci
i skutecznoÊci. Odpowiednio ukszta∏towane powierzchnie rozdzielaczy ∏anu
zapobiegajà wypadaniu kolb na pole, a straty przechodzà do historii. Zastosowanie 
w rozdzielaczach ∏anu wymienialnych nak∏adek wyd∏u˝y∏o okres eksploatacji hedera. Wszystkie
dzioby odchylajà si´ dzi´ki zastosowaniu samonoÊnych amortyzatorów gazowych u∏atwiajàcych
czyszczenie i konserwacj´. Nowoczesne hedery do zbioru kukurydzy dla wymagajàcych rolników.

ZUPE¸NIE NOWE WYSOKOWYDAJNE HEDERY DO ZBIORU KUKURYDZY
Firma New Holland opracowa∏a lini´ zupe∏nie nowych hederów do zbioru kukurydzy
dopasowanych do profilu roboczego kombajnów CX Elevation. D∏ugotrwa∏e testy polowe
wykaza∏y, ˝e obie wersje, sta∏a i sk∏adana oferujà zwi´kszonà wydajnoÊç zbioru i
niezawodnoÊç. Odpowiedni heder do ka˝dego modelu.

DOSKONA¸E DOPASOWANIE

Hedery do kukurydzy CX7080 CX7090 CX8070 CX8080 CX8090
Elevation Elevation Elevation Elevation Elevation

Liczba rz´dów w uchylnych hederach do kukurydzy 5, 6, 8 5, 6, 8 5, 6, 8 5, 6, 8 5, 6, 8
Liczba rz´dów w sta∏ych hederach do kukurydzy – – – 12 12



NIEZAWODNE DZIA¸ANIE
Niezale˝nie od wielkoÊci, hedery do zbioru kukurydzy firmy 
New Holland zapewniajà najwy˝szà jakoÊç pracy w ka˝dych
warunkach roboczych. Wa∏ki do ∏odyg wyposa˝ono w cztery no˝e
do szybkiego wciàgania ∏odyg dowolnej gruboÊci, a po∏o˝enie
p∏yt ochronnych mo˝na elektronicznie regulowaç z kabiny
dostosowujàc je do gruboÊci ∏odyg i rozmiarów kolb kukurydzy.
Opcjonalne, obrotowe rozdzielacze zwi´kszajà p∏ynnoÊç
podawania kukurydzy w przypadku upraw wyleg∏ych.

NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE ROZDRABNIANIE ¸ODYG
Zamontowanie zintegrowanego modu∏u do rozdrabniania ∏odyg umo˝liwia dok∏adne
rozdrabnianie materia∏u i precyzyjne roztrzàsanie Êció∏ki kukurydzianej na powierzchni
pola. Jest do doskona∏e rozwiàzanie przy uprawie wymagajàcej lekkiej orki lub
niewymagajàcej jej wcale. Ostrze tnàce umieszczono pod hederem, a mo˝liwoÊç
indywidualnego ustawienia ci´cia dla poszczególnych rz´dów uprawy gwarantuje
maksymalnà elastycznoÊç pracy. Klienci zgadzajà si´, co do jednego: New Holland
naprawd´ oferuje rozwiàzania najlepsze w swojej klasie.

SK¸ADANE LUB STA¸E: WYBÓR NALE˚Y DO CIEBIE
Sta∏e hedery sà dost´pne w wariantach 5-, 6-, 8- i 12-rz´dowych. 
Mo˝esz wi´c wybraç rozmiar najlepiej odpowiadajàcy potrzebom twoich 
pól i klientów. Wersje sk∏adane doskonale sprawdzà si´ w pracach
wymagajàcych transportu na znaczne odleg∏oÊci. Wersje 6- i 8-rz´dowe
spe∏niajà ostry limit szerokoÊci transportowej wynoszàcy 3,5 metra.



UDOSKONALONE PODAWANIE SPOSOBEM 
NA WI¢KSZÑ WYDAJNOÂå
Uk∏ad podawania w kombajnach z serii CX Elevation zosta∏ znacznie ulepszony, co pozwoli∏o uzyskaç jeszcze
wy˝szy poziom efektywnoÊci. Podajnik wyposa˝ono w cztery ∏aƒcuchy z listwami ∏àczàcymi, co pozwoli∏o
zwi´kszyç przep∏yw zbo˝a. SzerokoÊç podnoÊnika jest identyczna jak szerokoÊç g∏ównego b´bna m∏ócàcego, co
zapewnia sta∏y, równy przep∏yw materia∏u ˝niwnego, zapobiega zbijaniu si´ pokosu i gwarantuje efektywnà prac´.

WYSOKOWYDAJNY PODNOÂNIK S¸OMY
Aby zaspokoiç ogromny apetyt maszyn CX Elevation, szybkoÊç przep∏ywu materia∏u z hedera
do b´bna zosta∏a zwi´kszona o 5% do poziomu nawet 575 ton na minut´. Dodatkowo
wzmocniono elementy nap´dowe, konstrukcj´ i frontowà cz´Êç ramy, co pozwala na efektywny
zbiór nawet najwi´kszych iloÊci upraw z hederów Varifeed™ o szerokoÊci 10,67 metra.
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CIÑG¸A OCHRONA PRZED KAMIENIAMI
Efektywny system ochrony przed kamieniami przemieszcza je do
specjalnego chwytacza zanim dotrà do b´bna m∏ócàcego. Ten
pracujàcy wraz z kombajnem system oznacza brak spowolnieƒ
podczas intensywnego dnia pracy. Uk∏ad ten chroni kombajn oraz
zapewnia czystoÊç plonów. Chwytacz mo˝na z ∏atwoÊcià opró˝niç
za pomocà dêwigni po zakoƒczeniu dnia roboczego.

ODBLOKOWYWANIE W KILKA SEKUND
Uk∏ad hydrauliczny z funkcjà nawrotnà b∏yskawicznie usuwa wszelkie
blokady hedera. Ca∏y heder wraz z podnoÊnikiem mo˝na ko∏ysaç do
przodu i do ty∏u, aby skutecznie odblokowaç maszyn´ i maksymalnie
skróciç czas przestojów oraz wyd∏u˝yç czas pracy.

SYSTEM INTELLICRUISE™

PR¢DKOÂå POST¢POWA
OBCIÑ˚ENIE ZBO˚EM

WI¢KSZA WYDAJNOÂå DZI¢KI SYSTEMOWI INTELLICRUISE™
Uk∏ad IntelliCruise™ automatycznie dostosowuje pr´dkoÊç jazdy kombajnu
do obcià˝enia roboczego maszyny. Czujnik umieszczony w uk∏adzie
nap´dowym podnoÊnika s∏omy w sposób ciàg∏y monitoruje obcià˝enie
robocze hedera, zatem na terenach uprawy l˝ejszych zbó˝ pr´dkoÊç
post´powa kombajnu automatycznie wzrasta, aby w pe∏ni wykorzystaç
mo˝liwoÊci maszyny podczas pracy przy ka˝dym gatunku upraw.



WIODÑCA W BRAN˚Y JAKOÂå OM¸OTU
Om∏ot odgrywa zasadniczà rol´ przy dba∏oÊci o ka˝de ziarno.
Dzi´ki czterob´bnowej technologii mo˝liwe jest delikatne, lecz
efektywne m∏ócenie. Najwi´kszy dost´pny na rynku b´ben
m∏ócàcy o Êrednicy 750 mm radzi sobie nawet z najtwardszymi
k∏osami z rekordowà pr´dkoÊcià. Kàt opasania klepiska
wynoszàcy 111° poprawia separacj´ i znacznie zwi´ksza
dost´pnà powierzchni´ klepiska: w modelach z 6 wytrzàsaczami
jest ona równa 1,18 m2 zaÊ w modelach z 5 wytrzàsaczami
wynosi 0,98 m2. Energia om∏otu i delikatna obróbka ziarna, to
przepustka do najwy˝szej wydajnoÊci.

SEPARATOR OBROTOWY: 
PRECYZYJNY I WYDAJNY OM¸OT
Firma New Holland opracowa∏a separator obrotowy, aby
zaoferowaç rolnikom odpowiednio dopasowanà wydajnoÊç
m∏ocarni. System Multi-Thresh™ pozwala na regulacj´
odleg∏oÊci pomi´dzy separatorem obrotowym a klepiskiem.
Zmniejszenie odleg∏oÊci powoduje intensywniejsze wydzielanie
i bardziej agresywnà separacj´. W celu uzyskania d∏u˝szej
s∏omy wystarczy zwi´kszyç t´ odleg∏oÊç. Zintegrowane ∏opatki
przemieszczajà ziarna przez klepisko na podsiewacz aby
zagwarantowaç dotarcie ka˝dego ziarna do zbiornika.

NAJWY˚SZA WYDAJNOÂå 
OM¸OTU W SWOJEJ KLASIE

OM¸OT12 13

NAJWI¢KSZY DOST¢PNY 
NA RYNKU B¢BEN M¸ÓCÑCY
Pot´˝ny g∏ówny b´ben m∏ócàcy o Êrednicy 750 mm
gwarantuje optymalne m∏ócenie przy niewielkiej pr´dkoÊci i
ograniczeniu poziomu wibracji sprzyjajàcemu ochronie zespo∏u
nap´dowego. Znaczna bezw∏adnoÊç b´bna sprawdza si´ przy
pracy z wilgotnymi lub nierównymi uprawami.



UTRZYMANIE PRZEPUSTOWOÂCI
DZI¢KI ODPOWIEDNIEMU
ODRZUTNIKOWI
Listwy odrzutnika zapobiegajà powstawaniu
skupisk i poprawiajà przep∏yw masy w
ka˝dych warunkach, zw∏aszcza podczas
zbioru niewielkich roÊlin przy wysokim
poziomie wilgotnoÊci. Odrzutnik p∏ynnie
przenosi mas´ do separatora obrotowego.

ODRZUTNIK S¸OMY STRAW FLOW™:
SKUTECZNE ZAKO¡CZENIE OM¸OTU
Odrzutnik Straw Flow™ stanowi uzupe∏nienie
wymuszonej separacji, skutecznie kierujàc
materia∏ na wytrzàsacze w celu ukoƒczenia
procesu separacji.

TWÓJ KOMBAJN ZAPAMI¢TA TWOJE UPRAWY
Aby skróciç czas bezproduktywnych przestojów regulacyjnych
podczas prze∏àczania maszyny na inne zbo˝a lub podczas
pracy przy zmiennych warunkach ˝niwnych, seri´ CX
Elevation wyposa˝ono w funkcj´ automatycznej konfiguracji
zbioru (Automatic Crop Setting, ACS), która pozwala
wprowadziç pi´çdziesiàt ustawieƒ dla ró˝nych upraw. 
Operator ma mo˝liwoÊç wyboru jednego z uprzednio
wprowadzonych ustawieƒ lub prostego zaprogramowania
dwóch parametrów dla ka˝dego rodzaju uprawy, czyli
pr´dkoÊci i po∏o˝enia nagarniacza, pr´dkoÊci obrotowej rotora,
ustawienia klepiska m∏ocarni, kàta otwarcia sit oraz pr´dkoÊci
wentylatora oczyszczajàcego ziarno, a nast´pnie wyÊwietlenia
w razie koniecznoÊci odpowiednich parametrów na ekranie
monitora IntelliView™ IV. Obs∏uga prosta jak naciÊni´cie
przycisku – u∏atwienie od New Holland.

WYTRZÑSACZE S¸OMY OPTI-SPEED™ O ZMIENNEJ PR¢DKOÂCI:
SPECJALNOÂå FIRMY NEW HOLLAND
Autoadaptacyjne wytrzàsacze s∏omy Opti-Speed™ o zmiennej pr´dkoÊci dost´pne 
w samopoziomujàcych maszynach stanowià prze∏omowe udoskonalenie w maszynach
do zbiorów i zapewniajà zwi´kszenie wydajnoÊci nawet o 10%. To rozwiàzanie
niespotykane w bran˝y. Po raz pierwszy w historii firma New Holland daje operatorom
mo˝liwoÊç regulacji pr´dkoÊci wytrzàsaczy w zale˝noÊci od warunków roboczych.
Wystarczy wybraç jedno z czterech ustawieƒ: dla pszenicy, kukurydzy, rzepaku lub ry˝u,
a Twój kombajn CX Elevation automatycznie dostosuje pr´dkoÊç wytrzàsaczy do
wybranego typu upraw i bie˝àcych warunków w polu. Podczas wje˝d˝ania na wzniesienie
pr´dkoÊç robocza wytrzàsaczy spada, aby wszystkie cenne ziarna pozosta∏y wewnàtrz
kombajnu, natomiast w czasie zjazdu pr´dkoÊç ponownie roÊnie, aby zapobiec
zapychaniu si´ wytrzàsaczy i mniej efektywnemu oddzielaniu ziaren. System stale
komunikuje si´ z uk∏adami Opti-Fan™ i Opti-Clean™, dostosowujàc pr´dkoÊç
wytrzàsaczy s∏omy w zakresie 170–240 obr./min, co gwarantuje sta∏à skutecznoÊç zbioru.

Podjazd na
wzniesienie

Optymalna wydajnoÊç

Zmienna pr´dkoÊç wytrzàsaczy

P∏aski grunt Zjazd z
wzniesienia



WYJÑTKOWA WYDAJNOÂå CZYSZCZENIA

Ka˝dy rolnik wie, ˝e czyste ziarno oznacza wi´kszy zysk. Dlatego w∏aÊnie kombajny 
CX Elevation produkujà najczystsze ziarno wÊród maszyn z tego samego segmentu rynku.
Unikalna technologia zmiennej pr´dkoÊci wytrzàsaczy Opti-Speed™ firmy New Holland
wykorzystuje automatycznà adaptacj´ w celu zagwarantowania precyzyjnej separacji
wszystkich ziaren, ka˝dego rodzaju upraw i w ka˝dych warunkach. Sta∏a wspó∏praca 
z nagradzanymi systemami Opti-Clean™ i Opti-Fan™ zapewnia czystoÊç ka˝dego ziarna.
Najwy˝sza jakoÊç oczyszczania. Dla kombajnów CX Elevation to standard.

SEPARACJA I CZYSZCZENIE14 15



Podjazd na wzniesienie

Niskie obroty
wentylatora

Ârednie obroty
wentylatora

Wysokie obroty
wentylatora

P∏aski grunt Zjazd z wzniesienia

PRECYZYJNY PRZEP¸YW POWIETRZA
Dzi´ki wyjàtkowej konstrukcji wentylator ∏opatkowy zastosowany w serii
CX Elevation wytwarza najwi´kszà mo˝liwà iloÊç powietrza o sta∏ym
ciÊnieniu. Rozwiàzanie to pozostawia daleko w tyle pomys∏y konkurencji.
Co wi´cej, wentylator jest wyposa˝ony w dwa specjalne otwory s∏u˝àce
do kierowania silnego strumienia powietrza do sita wst´pnego i górnego,
co zapewnia wysokà wydajnoÊç oczyszczania ziarna.

TECHNOLOGIA OPTI-FAN™, KTÓRA ZDAJE SI¢
PRZECZYå SILE GRAWITACJI
Uk∏ad Opti-Fan™ równowa˝y wp∏yw grawitacji na ziarno
podczas zbioru. Po wybraniu przez operatora wymaganych
obrotów wentylatora na p∏askim terenie system automatycznie
reguluje je podczas podjazdu na wzniesienie lub zjazdu ze
wzniesienia tak, aby utrzymaç sprawnoÊç czyszczenia.
Podczas podjazdu na wzniesienie wentylator zwalnia, aby
zapobiec stratom, a podczas zjazdu ze wzniesienia
przyspiesza, zapobiegajàc gromadzeniu si´ zgonin na sitach.
Ten wydajny system nie wymaga od operatora dodatkowej
pracy i zapewnia wy˝szà jakoÊç ziarna oraz mniejsze straty.

NAJWI¢KSZE LAURY DLA NAJCZYSTSZEGO ZIARNA
Uk∏ad Opti-Clean™ pozwala dostosowaç optymalny skok i kàt zrzucania ziarna w uk∏adzie oczyszczania, co powoduje zwi´kszenie
wydajnoÊci oczyszczania o 20%. Podsiewacz oraz sita wst´pne i górne pracujà niezale˝nie w celu optymalizacji sp∏ywu ziarna 
i zwi´kszenia wydajnoÊci, natomiast d∏u˝szy skok sita i ostry kàt zrzucania ziarna pozwalajà utrzymywaç wi´kszà iloÊç materia∏u 
w powietrzu, co dodatkowo zwi´ksza skutecznoÊç czyszczenia. Przeciwsobny ruch podsiewacza i dolnego sita w stosunku do sita
wst´pnego i górnego zmniejsza ogólne drgania maszyny i przek∏ada si´ na wygod´ pracy operatora.

WYJÑTKOWA WYDAJNOÂå OCZYSZCZANIA
Standardowy, sta∏y kosz sitowy doskonale sprawdza 
si´ przy pracy na p∏askim terenie i oferuje doskona∏y kàt
rozrzutu ziarna, który umo˝liwia doskona∏à separacj´ przy
optymalnym przep∏ywie powietrza. Dost´pna z poziomu
kabiny funkcja automatycznego poziomowania
automatycznie ustawia kàt kosza sitowego w zakresie 17%
w celu równowa˝enia przechy∏ów bocznych maszyny,
zapobiega gromadzeniu si´ ziarna po jednej stronie
kombajnu podczas skr´tów na uwrociach, wspomaga
równomierne rozprowadzanie ziarna i osiàganie
niezrównanej wydajnoÊci czyszczenia.

¸ATWY DEMONTA˚ PODSIEWACZA
Utrzymanie skutecznoÊci dzia∏ania stopni
podsiewacza przy trudnych uprawach, takich
jak rzepak czy kukurydza, mo˝e wymagaç
regularnego czyszczenia. Dlatego
podsiewacz kombajnu mo˝na z ∏atwoÊcià
zdemontowaç od przodu maszyny.



ZARZÑDZANIE DU˚YMI ILOÂCIAMI ZIARNA

OGROMNA POJEMNOÂå ZBIORNIKA
Zamontowany w modelu CX8090 zbiornik o pojemnoÊci 11500 litrów mieÊci o 9,5% wi´cej ziarna ni˝ poprzedni model
maszyny. Teraz mo˝esz rzadziej roz∏adowywaç zbiornik, co prze∏o˝y si´ na mniejsze koszty w zakresie za∏adunku 
i wywozu ziarna, a operatorzy b´dà mogli sp´dzaç wi´cej czasu zajmujàc si´ tym, co potrafià najlepiej: zbiorem.
Elektronicznie sk∏adane pokrywy zbiornika na ziarno uruchamiane z kabiny to standard we wszystkich modelach. 
Dalsze korzyÊci to mniejsze straty ziarna podczas pracy na stromych wzniesieniach oraz zabezpieczenie ziarna podczas
przechowywania w nocy. PrzenoÊnik Êlimakowy w kszta∏cie rozszerzajàcego si´ balonu równomiernie rozprowadza 
ziarno w zbiorniku i skutecznie zapobiega powstawaniu p´cherzy powietrznych i zbitych skupisk ziarna.

WYTRZYMA¸A OPCJA PRZYSTOSOWANA 
DO GATUNKÓW ÂCIERNYCH
Dla potrzeb d∏u˝szej pracy przy uprawach roÊlin o w∏aÊciwoÊciach
Êciernych, jak np. ry˝, kombajn CX Elevation mo˝na wyposa˝yç 
w tzw. opcj´ odpornà na Êcieranie. Wytrzyma∏e materia∏y
wykorzystane do budowy os∏ony rotora, podnoÊnika ziaren,
podajnika za∏adunkowego oraz przenoÊnika roz∏adunkowego
umo˝liwià d∏ugotrwa∏à prac´ przy tego typu roÊlinach.

ZBIORNIK ZIARNA16 17

Zbiornik ziarna CX7080 CX7090 CX8070 CX8080 CX8090
Elevation Elevation Elevation Elevation Elevation

PojemnoÊç zbiorników ze sk∏adanymi pokrywami (l) 9000 10000 9500 11500 11500



MIEJ OKO NA SWOJE ZIARNO
Seria CX Elevation wyznaczy∏a nowy standard bran˝owy nie tylko 
w dziedzinie jakoÊci ziarna, ale równie˝ w zakresie komfortu pracy
u˝ytkowników. SpecjaliÊci z New Holland zaprojektowali w kabinie okno
wziernikowe o wymiarach 910 x 550 mm. Jeden rzut oka wystarczy, 
aby przekonaç si´, jak wysoka jest jakoÊç ziarna w zbiorniku. W równie
∏atwy sposób mo˝na sprawdzaç stopieƒ nape∏nienia zbiornika, który
wyÊwietla si´ na ekranie monitora IntelliView™ IV. JeÊli chcesz dok∏adniej
przyjrzeç si´ zbiorom, do dyspozycji masz drzwiczki do dotykowego
próbkowania ziarna dost´pne z poziomu fotela operatora.

D¸U˚EJ, MOCNIEJ I DOK¸ADNIEJ
Rynna roz∏adunkowa zosta∏a ca∏kowicie przeprojektowana i obecnie kieruje
zbo˝e do przodu i na zewnàtrz, aby zapewniç lepsze rozprowadzanie ziarna
i d∏u˝szà odleg∏oÊç roz∏adunku, co pozwala na zastosowanie wy˝szych 
i bardziej pojemnych przyczep odbiorczych. Aby sprostaç zwi´kszonej
wydajnoÊci, wszystkie modele kombajnów z serii CX Elevation wyposa˝ono
w opcjonalne przed∏u˝enie przenoÊnika roz∏adunkowego o d∏ugoÊci 1,3 m,
które dodatkowo zwi´ksza elastycznoÊç roz∏adunku. Pr´dkoÊç roz∏adunku
wzros∏a o 14%, co oznacza, ˝e nawet najwi´kszy zbiornik ziarna o
pojemnoÊci 11500 litrów wcià˝ mo˝na opró˝niç w mniej ni˝ minut´ dzi´ki
pr´dkoÊci roz∏adunku wynoszàcej 125 litrów na sekund´. Wybierz 
New Holland, aby mniej czasu poÊwi´caç na roz∏adunek, a wi´cej na zbiory.



ZARZÑDZANIE POZOSTA¸OÂCIAMI18 19

ELASTYCZNE ROZWIÑZANIA 
DOSTOSOWANE DO TWOJEJ PRACY
Seria CX Elevation oferuje kompletnà i wszechstronnà gam´ opcji do zarzàdzania pozosta∏oÊciami, które
mo˝na dostosowaç do ró˝nych gatunków plonów i sposobów uprawy. Aby prze∏àczaç si´ pomi´dzy
rozdrabnianiem a zbiorem na pokos wystarczy przestawiç odpowiednià, ergonomicznà dêwigni´. 
Bez stosowania narz´dzi. Bez wymiany komponentów. Prostota. SzybkoÊç. Po prostu New Holland.



IDEALNE BELE
System Multi-Thresh™ zapewnia delikatny
transport plonów. Dzi´ki temu nawet przy
pracy z maksymalnà wydajnoÊcià struktura
s∏omy pozostaje zachowana, a poziom
uszkodzeƒ êdêbe∏ jest minimalny. Tak
przetworzona s∏oma doskonale nadaje si´
do belowania. Dwutarczowy rozrzutnik
plew mo˝e s∏u˝yç do ich roztrzàsania lub
kierowaç je bezpoÊrednio na ziemi´ pod
s∏om´ przeznaczonà do belowania.

DOK¸ADNE ROZDRABNIANIE, SZEROKI ROZRZUT. 
ROZDRABNIACZE S¸OMY NEW HOLLAND
Firmowa seria rozdrabniaczy s∏omy New Holland zosta∏a
specjalnie przystosowana do doskona∏ych osiàgów kombajnów
CX Elevation. U˝ytkownicy mogà wybieraç pomi´dzy
konfiguracjami z czterema lub szeÊcioma modu∏ami tnàcymi 
z no˝ami zaginanymi na kszta∏t ∏opatek montowanymi na
zewn´trznych kraw´dziach rotorów w celu uzyskania wysokiej
wydajnoÊci rozrzucania. System Dual-Chop™ dedykuje z´by 
w kszta∏cie grabi, przez które przechodzà no˝e, co zapewnia
bardzo precyzyjne rozdrobnienie ca∏ego materia∏u. 
Modu∏ rozdrabniajàcy o wysokiej pr´dkoÊci obrotowej 
3500 obr./min zapewnia dok∏adne rozdrabnianie 
i szeroki rozrzut nawet najci´˝szych upraw.

OPTYMALNE ROZRZUCANIE. 
ZA KA˚DYM RAZEM
Podczas korzystania z najwi´kszego hedera
VariFeed™ o szerokoÊci 10,67 m, specjalny i
mocny system do rozrzucania s∏omy okazuje si´
koniecznoÊcià. System Dual-Chop™ w∏aÊnie to
oferuje. Dedykowane grabiarki, przez które
przechodzà no˝e, zapewniajà bardzo precyzyjne
rozdrobnienie ca∏ego materia∏u. Nast´pnie jest
on rozprowadzany za pomocà 6-rz´dowych
no˝y na ca∏à szerokoÊç hedera.



Wszystkie kombajny z serii CX Elevation korzystajà z funkcji
zwi´kszajàcych wydajnoÊç charakterystycznych dla silników
FPT Industrial Cursor 9 i 10 z technologià ECOBlue™ SCR
zgodnà z normà Tier 4A. W ramach strategii lidera w dziedzinie
czystej energii (Clean Energy Leader®) firma New Holland stara
si´ zwi´kszaç wydajnoÊç maszyn rolniczych z poszanowaniem
Êrodowiska. Sprawdzona technologia ECOBlue™ SCR
wykorzystuje dodatek AdBlue do przetwarzania
szkodliwych tlenków azotu, zawartych w
spalinach, w nieszkodliwà wod´ i azot. Ten
uk∏ad oczyszczania spalin umieszczono
poza silnikiem, co oznacza, ˝e sam silnik
„oddycha” wy∏àcznie czystym, Êwie˝ym
powietrzem. Rezultat to czyste jednostki
nap´dowe oferujàce lepsze osiàgi silnika
i zwi´kszonà oszcz´dnoÊç paliwa.

SILNIK I ZESPO¸Y NAP¢DOWE20 21

MOC. SZACUNEK. DLA CIEBIE. 
DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA. 
DLA PRZYSZ¸OÂCI

Spaliny zawierajàce 
tlenki azotu

Azot i woda

Modu∏ dozujàcy

Zbiornik AdBlue®

Dodatek AdBlue®

Modu∏ zasilania

Katalizator SCR



ENERGOOSZCZ¢DNE UK¸ADY NAP¢DOWE
Sprawdzone, bezpoÊrednie uk∏ady nap´dowe oraz czterobiegowe
przek∏adnie hydrostatyczne zapewniajà niezawodnoÊç i ma∏e zu˝ycie
mocy. Nowa seria kombajnów CX Elevation jest wyposa˝ona w wariatory
ze wzmocnieniem momentu typu positorque, które zapewniajà prostà 
i wydajnà technologi´ dajàcà wi´cej mocy podczas pracy w porównaniu 
z ci´˝kimi i wymagajàcymi modu∏ami bezstopniowymi stosowanymi przez
konkurencj´. Pami´taj: prostota zawsze sprawdza si´ najlepiej.

SZEROKI WYBÓR OPON I MAKSYMALNA PR¢DKOÂå
TRANSPORTOWA 40 KM/H
W kombajnach mo˝na zastosowaç szerokà gam´ opon w zale˝noÊci 
od indywidualnych potrzeb: od najw´˝szych 710/70/R42 dostosowanych 
do Êcis∏ych wymagaƒ transportowych i pokonywania wàskich bram i przejÊç, 
a˝ po najwi´ksze opony 1050/50/R32, które znakomicie u∏atwiajà
poruszanie si´ po mi´kkim terenie. To zbyt ma∏o? Co powiesz na pr´dkoÊç
transportowà 40 km/h (o ile pozwalajà na to lokalne przepisy drogowe) 
w trybie ECO dost´pnà w ca∏ej rodzinie maszyn? Mo˝esz poÊwi´caç wi´cej
czasu na prac´ w polu, a mniej na transport obni˝ajàcy globalnà wydajnoÊç.

NAJMNIEJSZY PROMIE¡ SKR¢TU
Kompaktowa konstrukcja serii CX Elevation oraz imponujàcy kàt skr´tu
zapewniajà promieƒ skr´tu d∏ugoÊci zaledwie 4,6 m. Oznacza to mo˝liwoÊç
wygospodarowania mniejszych uwroci, otrzymania lepszej jakoÊci s∏omy
oraz szybszej pracy. Kombajn potrzebuje mniej czasu i powierzchni, aby
nawróciç, dzi´ki czemu wi´cej czasu mo˝na poÊwi´ciç po˝ytecznej pracy.

WI¢CEJ PIENI¢DZY W PORTFELU
Ta seria kombajnów powsta∏a po to, aby obni˝yç koszty eksploatacji.
Technologia ECOBlue™ SCR pozwoli∏a zmniejszyç zu˝ycie paliwa
nawet o 10% w ca∏ej serii maszyn. Podczas jazdy po drogach silnik
pracuje z pr´dkoÊcià zaledwie 1600 obr./min, co jeszcze bardziej obni˝a
zu˝ycie paliwa. Co wi´cej, ca∏a seria maszyn CX Elevation mo˝e 
z powodzeniem u˝ywaç 20% mieszanki paliwa biodiesel zgodnego 
z normà EN14214:2009. Redukcj´ kosztów wspomaga najni˝sza 
w bran˝y cz´stotliwoÊç przerw serwisowych – co 600 godzin roboczych.

Modele CX7080 CX7090 CX8070 CX8080 CX8090
Elevation Elevation Elevation Elevation Elevation

Silnik* zgodny z normà Tier 4 dotyczàcà emisji FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 10*
PojemnoÊç (cm3) 8700 8700 8700 8700 10300
Uk∏ad ECOBlue™ SCR (selektywna redukcja katalityczna) ● ● ● ● ●

Uk∏ad wtryskowy Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Moc ca∏kowita silnika przy pr´dkoÊci obrotowej 2100 obr./min 
wg ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) 220/299 240/326 240/326 265/360 330/449
Maksymalna moc silnika przy pr´dkoÊci obrotowej 2000 obr./min 
wg ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) 245/333 270/367 270/367 295/401 360/490
Zatwierdzona mieszanka biodiesel** B20** B20** B20** B20** B20**
● Standard     * Opracowany przez FPT Industrial     ** Mieszanka biodiesel musi byç w pe∏ni zgodna z najnowszà specyfikacjà EN14214:2009 dotyczàcà paliwa, 
a obs∏uga prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w podr´czniku operatora.

CX 
Tier 3

CX Elevation 
Tier 4
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SYSTEM SMARTTRAX™22 23

SMARTTRAX™. MNIEJSZE UGNIATANIE GLEBY.
NIEZRÓWNANY KOMFORT

UK¸AD MONTOWANY FABRYCZNIE Z MYÂLÑ 
O WI¢KSZEJ WYDAJNOÂCI W GOSPODARSTWIE
Ca∏kowicie nowy uk∏ad SmartTrax™ powsta∏ w celu zmniejszenia nacisku na
pod∏o˝e o 57% dzi´ki budowie opartej na planie trójkàta, co przek∏ada si´ na
lepsze w∏aÊciwoÊci jezdne i mniej intensywne ubijanie gleby. Fabryczny uk∏ad
SmartTrax™ obejmuje równie˝ zintegrowany uk∏ad zawieszenia na klockach
gumowych, które znaczàco ograniczajà drgania w porównaniu z tradycyjnym
sta∏ym uk∏adem gàsienicowym, co z kolei gwarantuje wygod´ u˝ytkowania
nawet podczas najd∏u˝szych dni pracy oraz przejazdów po drogach.

IDEALNA PRZYCZEPNOÂå • 
Trójkàtna konstrukcja uk∏adu SmartTrax™ oraz gumowe ostrogi
przeciwÊlizgowe na zewn´trznym pasie gàsienic zapewniajà
pewny kontakt z pod∏o˝em oraz idealnà przyczepnoÊç podczas
pracy na najbardziej stromych zboczach lub w warunkach
najwy˝szej wilgotnoÊci czy zapylenia. Idealna przyczepnoÊç.

P¸YNNE I KOMFORTOWE
PRZEMIESZCZANIE SI¢ PO POLU •
Po co komplikowaç sobie ˝ycie? Prostota
zawsze sprawdza si´ najlepiej. Uk∏ad
zawieszenia z klockami gumowymi to
sprawdzone i niezawodne rozwiàzanie,
które znaczàco zmniejsza drgania i
zapewnia wi´kszà wygod´ i wydajnoÊç
pracy operatora. W∏aÊciwoÊci jezdne
kombajnu udoskonalono dodajàc trzy
osadzone Êrodkowo, niezale˝ne wa∏ki,
które przemieszczajà si´ zale˝nie od
pokonywanej powierzchni i sà w stanie
wyt∏umiç nawet najsilniejsze drgania,
którym podlega operator.

IDEALNIE DOBRANE GÑSIENICE
Gàsienice SmartTrax™ sà dost´pne w dwóch
szerokoÊciach, które mo˝na dobieraç w zale˝noÊci 
od zastosowania: opcja standardowa 61 cm lub, dla
u˝ytkowników pracujàcych w trudnych warunkach, 
opcja 76 cm. Gàsienice SmartTrax™ zapewniajà 
liczne korzyÊci, w tym zwi´kszonà stabilnoÊç 
kombajnu oraz 100% zwi´kszenie powierzchni styku 
z pod∏o˝em w porównaniu z oponami. A to wszystko 
bez najmniejszego spadku mo˝liwoÊci manewrowych 
w zakresie szerokoÊci transportowej 3,5 m.
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Powierzchnia styku 1,4 m2

4,2 m 3,5 m

Opony 1050 Opony 1050

SzerokoÊç transportowa

24” SmartTrax 24” SmartTrax

Powierzchnia styku 0,7 m2
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• BEZPROBLEMOWA REGULACJA 
NAPI¢CIA GÑSIENIC
System SmartTrax™ to ciàg∏y, wysokowydajny
uk∏ad napinajàcy, który stale zapewnia
odpowiednie napi´cie gàsienic w celu
zachowania doskona∏ej przyczepnoÊci. Ten
automatyczny uk∏ad hydrauliczny nie wymaga
interwencji operatora, dlatego u˝ytkownik
mo˝e spokojnie zajàç si´ pracà. Co wi´cej,
uk∏ad napinajàcy dzia∏a ca∏kowicie niezale˝nie
od ko∏a nap´dowego, co zapewnia jego
najwy˝szà prostot´ i niezawodnoÊç

OSZCZ¢DNOÂå CZASU. OSZCZ¢DNOÂå PALIWA
Dzi´ki mo˝liwoÊci uzyskania najwy˝szej pr´dkoÊci przejazdowej 30 km/h 
(o ile pozwalajà na to lokalne przepisy) przy pr´dkoÊci silnika wynoszàcej
zaledwie 1600 obr./min, kombajny z nowej serii CX wyposa˝one w gàsienice
SmartTrax™ stanowià doskona∏y i oczywisty wybór do zastosowaƒ
wymagajàcych zwi´kszonej wydajnoÊci, poniewa˝ pozwalajà sp´dzaç wi´cej
czasu w polu ni˝ w drodze do niego, oszcz´dzajàc jednoczeÊnie kosztowne
paliwo. Zu˝ycie paliwa jest jeszcze bardziej zmniejszone dzi´ki niezmiernie
niskiemu oporowi tocznemu. W ten sposób uzyskujemy oszcz´dnoÊç znaczàco
przekraczajàcà osiàgni´cia konkurencji w tej dziedzinie.
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Pr´dkoÊç obrotowa silnika

• BEZPOÂLIZGOWY I WYDAJNY NAP¢D
Wystajàce z´by wyprowadzone po
wewn´trznej stronie gàsienic zachowujà 
styk z ko∏em nap´dowym i zapewniajà
bezpoÊlizgowe przenoszenie mocy.
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PE¸NE OÂWIETLENIE DOOKO¸A
Kombajny CX Elevation dysponujà o 55% silniejszym
oÊwietleniem przednim dzi´ki zastosowaniu
najbogatszego jak dotàd pakietu oÊwietleniowego
skutecznie oÊwietlajàcego heder i pole przed nim.
Dodatkowe lampy tylne umo˝liwiajà operatorowi
monitorowanie pozosta∏oÊci, a lampy boczne oÊwietlajà oÊ
tylnà, zapobiegajàc ∏amaniu upraw stojàcych i u∏atwiajàc
wykonywanie manewrów. Mo˝esz ca∏kowicie bezpiecznie
wysiàÊç z kombajnu dzi´ki oÊwietleniu drabinki do kabiny,
które Êwieci si´ 30 sekund po wy∏àczeniu silnika.

TWOJE POLOWE BIURO

KOMFORT OPERATORA24 25

WIDOK PANORAMICZNY 360°
Szeroka, zakrzywiona szyba kabiny Harvest Suite™
zapewnia doskona∏à widocznoÊç ca∏ego hedera i
rynny roz∏adunkowej. Dodatkowe lusterka
regulowane elektrycznie u∏atwiajà obserwacj´
otoczenia we wszystkich kierunkach. Ich po∏o˝enie
mo˝na ∏atwo regulowaç bez wysiadania z kabiny. 
Nowy monitor IntelliView™ IV umo˝liwia obs∏ug´
nawet trzech kamer podglàdu. Dzi´ki nim mo˝esz
mieç „oczy dooko∏a g∏owy” podczas roz∏adunku,
cofania lub sprawdzania poziomu ziarna w zbiorniku.



ZACHOWAJ ÂWIE˚OÂå NAWET 
W NAJGOR¢TSZY DZIE¡
W d∏ugie, pracowite dni mo˝esz si´gnàç do ma∏ej
lodówki podr´cznej lub opcjonalnej, wi´kszej lodówki
przewoênej po orzeêwiajàcy napój, który teraz mo˝e byç
zawsze na wyciàgni´cie r´ki. W standardzie oferujemy
klimatyzacj´, którà mo˝na wzbogaciç o dodatkowy uk∏ad
automatycznego sterowania temperaturà. Uk∏ad ten
automatycznie reguluje pr´dkoÊç pracy wentylatora, 
aby ustawiç temperatur´ z dok∏adnoÊcià do jednego
stopnia Celsjusza. Kabina CX Elevation: z pewnoÊcià
najprzyjemniejsze miejsce do pracy.

NAJWI¢KSZE, 
A JEDNAK NAJCICHSZE
Kabina kombajnów z rodziny 
CX Elevation to Twój drugi dom
podczas d∏ugich dni i nocy w polu.
Kabina Harvest Suite™ o
powierzchni 3,12 m3 jest znacznie
wi´ksza od najokazalszych
propozycji konkurencji. Mo˝esz
cieszyç si´ tà przestrzenià w ciszy
i spokoju, poniewa˝ poziom ha∏asu
wewnàtrz nie przekracza 74 dBA.

SIEDZISZ WYGODNIE?
Fotel operatora oraz
pe∏nowymiarowy fotel instruktora
wyposa˝ono w grubà tapicerk´
oraz rozszerzony zakres
regulacji wzd∏u˝nej, co zapewnia
optymalny komfort podczas
d∏ugiego dnia pracy. Dost´pne
opcjonalnie podgrzewane fotele
wykoƒczone skórà wnoszà do
kabiny nieco luksusu.

CX ElevationKonkurencyjne
rozwiàzanie
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Inteligentne i intuicyjne funkcje automatyczne pozwalajà oszcz´dziç czas i podnieÊç
wydajnoÊç pracy. Dêwignia wielofunkcyjna to Twój niezawodny pomocnik podczas
prac polowych. Za jej pomocà mo˝esz sterowaç wieloma parametrami roboczymi
maszyny, w tym wysokoÊcià hedera, po∏o˝eniem nagarniacza czy za∏àczaniem
roz∏adunku ziarna. Konsola po prawej stronie s∏u˝y do obs∏ugi rzadziej u˝ywanych
funkcji, które zosta∏y racjonalnie i praktycznie rozplanowane. Dzi´ki kolorowemu
ekranowi monitora IntelliView™ IV wystarczy jeden rzut oka, aby zapoznaç si´ z
funkcjami maszyny.

MAKSYMALNA WYDAJNOÂå BEZ WYSI¸KU

CENTRUM STEROWANIA26 27

• Po∏o˝enie przenoÊnika roz∏adunkowego 
W∏àczanie przenoÊnika roz∏adunkowego

• Zatrzymanie awaryjne (heder i roz∏adunek)

• Dwie pr´dkoÊci podnoszenia i opuszczania 
oraz przechylenia bocznego hedera

• Automatyczne podnoszenie hedera na wybranà wysokoÊç

• Po∏o˝enie nagarniacza, kosy Varifeed lub sk∏adanego
hedera do kukurydzy oraz przycisk prze∏àczania mí dzy
narz´dziami

• Sterowanie pr´dkoÊcià nagarniacza i kierunkiem 
nawrotnika hedera

• Przyciski prze∏àczania i wy∏àczania blokady pr´dkoÊci
jezdnej (umieszczone rz´dowo)

• Pr´dkoÊç obrotowa silnika

• Automatyczny wybór trybów wysokoÊci hedera

• Korekcja szerokoÊci hedera

• Synchronizacja pr´dkoÊci nagarniacza

• W∏àczanie nawrotnika hedera

• Prze∏àcznik funkcji Automatic Crop Settings 
(automatycznej konfiguracji zbioru)



PRACE POLOWE 
NA SZEROKIM EKRANIE
Standardowy, poszerzony ekran monitora
IntelliView™ IV o przekàtnej 26,4 cm
zamontowano na pod∏okietniku. Operator
mo˝e dowolnie zmieniaç jego po∏o˝enie,
aby uzyskaç idealny kàt i widocznoÊç. 
Na tym intuicyjnym, kolorowym ekranie
dotykowym wyÊwietlajà si´ wszystkie
funkcje i parametry kombajnu, które
operator mo˝e monitorowaç i z ∏atwoÊcià
regulowaç dotykajàc wyÊwietlacza.

• W∏àczanie hedera i podajnika

• W∏àczanie m∏ócenia

• Elektroniczny hamulec postojowy

• W∏àczanie uk∏adu prowadzenia wzd∏u˝ ∏anu

• Pr´dkoÊç wentylatora oczyszczajàcego ziarno

• W∏àczanie uk∏adu IntelliCruise™

• Tryb bezpieczny podczas jazdy po drogach

• Po∏o˝enie klepisk m∏ocarni

• Elektroniczna zmiana biegów

• Otwarcie sita górnego

• Otwarcie sita dolnego



UK¸ADY PROWADZENIA NEW HOLLAND
PRZYSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB
WSIADAJ I RUSZAJ DO PRACY
Firma New Holland proponuje pe∏nà gam´ rozwiàzaƒ naprowadzajàcych dzia∏ajàcych w trybie
r´cznym i wspomaganym elektronicznie. Teraz mo˝esz zamówiç bezpoÊrednio w fabryce model
kombajnu CX Elevation z ca∏kowicie zintegrowanym systemem bezpoÊredniego automatycznego
naprowadzania IntelliSteer®, aby móc oszcz´dzaç pieniàdze ju˝ od pierwszego uruchomienia
maszyny. Liczne opcje zaprojektowane z myÊlà o zwi´kszeniu skutecznoÊci i wydajnoÊci pracy
obejmujà na przyk∏ad funkcj´ SmartSteer™ do precyzyjnego prowadzenia kombajnu po
kraw´dzi uprawy oraz automatycznego prowadzenia wzd∏u˝ rz´du (dot. hederów do kukurydzy).

INTELLIVIEW™ IV: 
WIDOCZNA INTELIGENCJA
Standardowego monitora IntelliView™ IV mo˝na
u˝ywaç do regulacji dodatkowych systemów
automatycznego prowadzenia kombajnu
IntelliSteer® firmy New Holland. Monitor umo˝liwia
wprowadzanie do systemu licznych torów jazdy:
od prostych przejazdów mi´dzy dwoma punktami
(A – B) a˝ po najbardziej skomplikowane
przejazdy specjalne po wytyczonych krzywych.
Mo˝esz równie˝ personalizowaç ustawienia, a
nawet przesy∏aç dane z kombajnu bezpoÊrednio
do oprogramowania pakietu Precision Farming.

ODBIORNIK NH 372
Antena New Holland 372 odbiera
sygna∏y do prowadzenia pojazdu
zarówno z systemu satelitarnego
DGPS, jak i GLONASS, jest równie˝
kompatybilna z systemami EGNOS,
OmniStar oraz sygna∏ami korekcyjnymi
RTK. W przypadku zastosowaƒ
wykorzystujàcych RTK, pod
odbiornikiem znajduje si´ p∏aski modu∏
radiowy. Jego anten´ umieszcza si´ na
zbiorniku ziarna, aby wzmocniç odbiór
sygna∏u i wspomóc dzia∏anie modu∏u.

ZINTEGROWANE UK¸ADY
STEROWANIA
Nowy system New Holland IntelliSteer®

u˝ywa wbudowanych sygna∏ów
skompensowanej korekcji terenu T3, 
aby stale informowaç modu∏ Navigation
Controller II o po∏o˝eniu kombajnu.
Zintegrowany zawór sterujàcy zamienia
sygna∏y z modu∏u Navigation Controller II
na sygna∏ do hydraulicznego uk∏adu
jazdy kombajnu.

PAKIET PRECISION FARMING28 29



CA¸KOWICIE ZINTEGROWANY SYSTEM PROWADZENIA INTELLISTEER®

Wszystkie kombajny z serii CX Elevation mo˝na zamówiç z fabrycznie zamontowanym systemem IntelliSteer®,
czyli ca∏kowicie zintegrowanym, automatycznym pakietem do prowadzenia maszyny firmy New Holland.
System IntelliSteer jest ca∏kowicie zgodny z najdok∏adniejszymi sygna∏ami korekcji toru jazdy RTK, dlatego
zapewnia wykonywanie kolejnych przejazdów oraz przejÊç corocznych z dok∏adnoÊcià w zakresie 1–2 cm. 
Co z tego wynika? Precyzja podczas zbiorów, dzi´ki której wszystkie ziarna trafià do zbiornika.

STACJA BAZOWA
SYSTEMU RTK
Stacja bazowa systemu RTK
s∏u˝y do nadawania sygna∏u
korekcyjnego pozwalajàcego
na utrzymanie dok∏adnoÊci
mi´dzy przejazdami na
poziomie 1–2 cm.

PROWADZENIE PODCZAS ZBIORU KUKURYDZY
Hedery do zbioru kukurydzy mo˝na wyposa˝yç w funkcj´
automatycznego prowadzenia po uprawie rz´dowej, aby stale
utrzymywaç odpowiedni tor jazdy kombajnu. Dwa czujniki w sposób
ciàg∏y monitorujà po∏o˝enie zbo˝a wchodzàcego do hedera i
automatycznie naprowadzajà kombajn na tor zapewniajàcy
zachowanie kàta prostego mi´dzy materia∏em a hederem nawet 
w warunkach s∏abej widocznoÊci lub przy wysokiej pr´dkoÊci. Uk∏ad
mo˝na równie˝ pod∏àczyç do systemu pozycjonowania GPS, który
mo˝e rozró˝niaç skoszone i nienaruszone rz´dy uprawy. Pozwoli 
to usprawniç zbiory prowadzone nocà oraz zaawansowane modu∏y
pracy, takie jak pomijanie okreÊlonych rz´dów przy zbiorach.

SYSTEM SMARTSTEER™
Dzi´ki skanowaniu laserowemu granic mi´dzy skoszonymi a
nienaruszonymi pasami uprawy, system automatycznego
naprowadzania kombajnu SmartSteer™ zapewnia sta∏e zape∏nienie
hedera a˝ do kraw´dzi i umo˝liwia operatorowi skupienie si´ na innych
funkcjach kombajnu w celu zachowania maksymalnej wydajnoÊci.

POZIOMY DOK¸ADNOÂCI I POWTARZALNOÂCI PRZEJAZDÓW
New Holland oferuje pi´ç poziomów dok∏adnoÊci. Umo˝liwiajà one dobór
odpowiedniego systemu IntelliSteer® do indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci
finansowych. W przypadku korzystania z sygna∏ów korekcji RTK w systemie
IntelliSteer® mo˝na uzyskaç znacznà powtarzalnoÊç przejÊç z roku na rok.
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ZINTEGROWANE CZUJNIKI ILOÂCI 
I WILGOTNOÂCI ZEBRANEGO ZIARNA

POMIAR WILGOTNOÂCI W CZASIE RZECZYWISTYM
Czujnik wilgotnoÊci firmy New Holland mierzy wilgotnoÊç ziarna
w czasie rzeczywistym. Próbkowanie odbywa si´ co 30 sekund,
a system przesy∏a odpowiednie dane do monitora IntelliView™
IV. Dzi´ki temu operator zawsze wie, jak wilgotne jest ziarno 
i mo˝e odpowiednio wyregulowaç parametry robocze kombajnu.

MAPOWANIE ILOÂCI ZEBRANEGO ZIARNA
Opracowany i opatentowany przez firm´ New Holland, oryginalny,
wyró˝niajàcy si´ wysokà dok∏adnoÊcià czujnik urobku jest
powszechnie uznawany za najlepszy w swojej klasie. PrzemyÊlany
projekt likwiduje efekt tarcia ziarna. Niezale˝nie od rodzaju i odmiany
zbioru oraz poziomu zawilgocenia ziarna, czujnik dokonuje nadzwyczaj
dok∏adnego pomiaru urobku. Co wi´cej, wymaga on kalibracji tylko raz
w ciàgu sezonu, a system automatycznie przystosowuje si´ do
zmieniajàcych si´ rodzajów ziarna i warunków roboczych.
Automatyczny system – niezwyk∏e u∏atwienie pracy przy zbiorach.

PAKIET PRECISION FARMING30 31

ZINTEGROWANE MONITOROWANIE DLA ZWI¢KSZENIA 
UROBKU I LEPSZEJ JAKOÂCI ZBIORU
U podstaw produkcji kombajnów z serii CX Elevation zawsze le˝a∏y funkcje umo˝liwiajàce precyzyjne
zbiory. Dane dotyczàce urobku sà stale aktualizowane i wyÊwietlane na ekranie monitora IntelliView™
IV. Mo˝na je przechowywaç, pobieraç i analizowaç za pomocà oprogramowania pakietu Precision
Farming w celu opracowania dok∏adnych map urobku. Nast´pnie mapy te mogà pos∏u˝yç do
dok∏adnego planowania nak∏adów, maksymalizacji urobku i obni˝enia kosztów.



TELEMATICS

OPROGRAMOWANIE PLM® NEW HOLLAND

OPROGRAMOWANIE TELEMATYCZNE PLM® NEW HOLLAND: 
ZARZÑDZANIE MASZYNAMI BEZ WYCHODZENIA Z WYGODNEGO BIURA
PLM® Connect umo˝liwia Ci po∏àczenie si´ z Twoim kombajnem z wygodnego biura poprzez sieç komórkowà. Mo˝esz
pozostawaç w sta∏ym kontakcie ze swoimi maszynami, a nawet wysy∏aç i odbieraç informacje w czasie rzeczywistym, aby
oszcz´dzaç czas i zwi´kszaç wydajnoÊç pracy. Podstawowy pakiet PLM® Connect Essential oferuje najcz´Êciej u˝ywane
funkcje, a rozbudowana wersja PLM® Connect Professional umo˝liwia pe∏ny monitoring i sterowanie maszynami.

PROFESJONALNE WSPARCIE KLIENTA: PORTAL PLM®

Portal PLM® powsta∏, aby s∏u˝yç pomocà i wsparciem klientom New Holland,
którzy nabyli produkty Precision Farming i Auto Guidance. Portal jest
dost´pny dla wszystkich klientów New Holland pod adresem
www.newhollandplm.com. Odwiedê go ju˝ dziÊ! Po zarejestrowaniu
otrzymasz nieograniczony dost´p do najbardziej zaawansowanych informacji
na temat wszystkich systemów New Holland z rodziny Precision Farming i
Auto Guidance. Portal zawiera równie˝ sekcj´ z filmami szkoleniowymi i
informacjami dotyczàcymi wsparcia technicznego.

New Holland oferuje szerokà gam´ pakietów Precision Farming, które
pozwolà dostosowaç ponoszone nak∏ady do potrzeb, obni˝yç koszty i
zwi´kszyç urobek. Powy˝sze informacje rejestrowane sà w czasie
rzeczywistym podczas pracy kombajnu, a nast´pnie prosto i skutecznie
przekazywane do analizy z monitora IntelliView™ IV do pakietu
oprogramowania za pomocà przenoÊnego noÊnika USB o pojemnoÊci 4 GB,
który z ∏atwoÊcià pomieÊci dane dotyczàce 600–700 hektarów upraw.
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360°: CX ELEVATION

Nowa seria kombajnów CX Elevation powsta∏a z myÊlà 
o wyd∏u˝eniu czasu pracy w polu i skróceniu czasu
serwisowania maszyn. Przecie˝ wszyscy doskonale
wiemy, jak cenne sà godziny w polu podczas krótkich
sezonów zbiorów. Dlatego wszystkie punkty serwisowe 
w kombajnie umieszczono w ∏atwo dost´pnych miejscach,
a bardzo niska cz´stotliwoÊç przeglàdów oznacza, ˝e
twój kombajn CX Elevation b´dzie móg∏ sp´dzaç wi´cej
czasu w naturalnym dla niego Êrodowisku: w polu!

• Standardowa szczotka i
dodatkowy obrotowy oczyszczacz
powietrza co dwie minuty
kierujàcy strumieƒ powietrza 
pod wysokim ciÊnieniem
utrzymujà obrotowà os∏on´
przeciwpy∏owà w nieskazitelnej
czystoÊci. Rozwiàzanie to jest
szczególnie pomocne podczas
zbioru kukurydzy.

• ¸atwy dost´p z ziemi do
wszystkich filtrów oleju i
punktów spustowych oraz
centralne zbiorniki substancji
smarnych znakomicie u∏atwiajà
konserwacj´ maszyny.

• Samopodtrzymujàce, w pe∏ni
otwierane os∏ony kombajnu
zapewniajà wygodny dost´p
do wszystkich nap´dów i
punktów serwisowych.

Zbiornik paliwa i zbiornik
na dodatek AdBlue® o
pojemnoÊci 120 litrów
przemyÊlnie umieszczono
obok siebie, aby u∏atwiç
jednoczesne nape∏nianie.

• ¸atwy dost´p do os∏on
przeciwpy∏owych o szerokim
kàcie otwarcia sprawia, ˝e
czyszczenie uk∏adu ch∏odzàcego
to drobnostka. Opcjonalne
przy∏àcza spr´˝arki powietrza
u∏atwiajà czyszczenie.

• Filtr powietrza jest ∏atwo
dost´pny z poziomu p∏yty
podstawowej silnika.

• Stan oleju silnikowego i
hydraulicznego mo˝na
b∏yskawicznie sprawdziç bez
koniecznoÊci zdejmowania
skomplikowanych os∏on.

CZY BEZ TRUDU NAB¢D¢ ADBLUE®?
Naturalnie! B´dzie on dost´pny w Twojej okolicy, dzi´ki CNH Parts & Service.
Aby uzyskaç wi´cej informacji skontaktuj si´ ze swoim lokalnym dystrybutorem.
A jeÊli to nie wystarczy, p∏yn AdBlue® mo˝emy dostarczyç nawet prosto do
Twojego gospodarstwa, aby zapewniç Ci maksymalnà wygod´.



FINANSOWANIE DOSTOSOWANE 
DO TWOJEGO BIZNESU
Spó∏ka us∏ug finansowych firmy 
New Holland, CNH Industrial Capital,
cieszy si´ powszechnym uznaniem i
pe∏nym zaufaniem w sektorze rolniczym.
Dost´pne sà us∏ugi doradcze oraz 
pakiety finansowe dostosowane 
do Twoich indywidualnych potrzeb. 
Dzi´ki CNH Industrial Capital zyskasz
spokój ducha wynikajàcy z pomocy 
spó∏ki finansowej wyspecjalizowanej 
w sektorze rolniczym.

WYSZKOLENI, ABY ZAPEWNIå 
CI NAJLEPSZE WSPARCIE
TECHNICZNE
Zaanga˝owani technicy pracujàcy u Twojego
dystrybutora urzàdzeƒ New Holland
przechodzà okresowe szkolenia. które
dostarczajà im najnowszej wiedzy. Sà one
prowadzone zarówno w formie kursów on-line,
jak i intensywnych zaj´ç w salach lekcyjnych.
Takie nowoczesne podejÊcie gwarantuje, 
˝e Twój dystrybutor b´dzie potrafi∏
odpowiednio zadbaç o najnowsze i najbardziej
zaawansowane produkty New Holland.

SERVICE PLUS – 
D¸UGOTRWA¸A OCHRONA
Us∏uga Service Plus Êwiadczona przez
Covéa Fleet zapewnia w∏aÊcicielom
maszyn rolniczych New Holland
dodatkowà ochron´ w momencie
wygaÊni´cia standardowej gwarancji
producenta. Wi´cej informacji udzieli
najbli˝szy dystrybutor.
Obowiàzujà warunki umowy.

AKCESORIA MONTOWANE
PRZEZ DYSTRYBUTORA
Twój dystrybutor mo˝e
dostarczyç i zamontowaç ca∏à
gam´ zatwierdzonych
akcesoriów s∏u˝àcych do
optymalizacji osiàgów maszyny
we wszystkich warunkach.

naturalnym lideremWWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM
Czy chcesz, aby firma New Holland sta∏a
si´ cz´Êcià Twojego codziennego ˝ycia? 
Zapoznaj si´ z bogatà ofertà produktów
na stronie www.newhollandstyle.com. 
Obejmuje ona wytrzyma∏à odzie˝
roboczà, ogromny wybór modeli maszyn 
i wiele, wiele innych produktów. 
New Holland. Dopasowujemy si´ do
potrzeb klientów.
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MODELE CX7080 CX7090 CX8070 CX8080 CX8090

Elevation Elevation Elevation Elevation Elevation
Heder zbo˝owy
SzerokoÊç ci´cia: Heder zbo˝owy High Capacity (m) 4,57 - 7,32 4,57 - 7,32 5,18 - 9,15 6,10 - 9,15 7,32 - 9,15

Heder zbo˝owy Varifeed™ (m) 5,50 - 7,32 5,50 - 7,62 5,50 - 7,62 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67
Heder SuperFlex (m) 6,10 - 7,32 6,10 - 7,32 6,10 - 9,15 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67

Standardowa pr´dkoÊç kosy (ci´cia/min) 1150 1150 1150 1150 1150
Heder zbo˝owy Varifeed™ (ci´cia/min) 1300 1300 1300 1300 1300
Zapasowa kosa i zapasowe przykr´cane no˝yki kosy ● ● ● ● ●

PrzenoÊnik Êlimakowy z chowanymi palcami na ca∏ej szerokoÊci ● ● ● ● ●

Ârednica nagarniacza (m) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Elektrohydrauliczna regulacja po∏o˝enia nagarniacza ● ● ● ● ●

Automatyczna synchronizacja pr´dkoÊci nagarniacza z pr´dkoÊcià jazdy kombajnu ● ● ● ● ●

Pojedyncze szybkoz∏àcze hydrauliczne ● ● ● ● ●

Hedery do kukurydzy
Liczba rz´dów w sk∏adanych hederach do kukurydzy 6 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Liczba rz´dów w sta∏ych hederach do kukurydzy 6 6 - 8 6 - 8 6 - 12 6 - 12
Zdalnie regulowane p∏yty obrywajàce ● ● ● ● ●

Zintegrowany rozdrabniacz ∏odyg ● ● ● ● ●

Obrotowe rozdzielacze ∏anu ● ● ● ● ●

Automatyczne uk∏ady sterowania hederem
Automatyczne sterowanie wysokoÊcià Êcierniska automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne
Tryb odcià˝enia (p∏ywajàcy) ● ● ● ● ●

Uk∏ad Autofloat™ ● ● ● ● ●

PrzenoÊnik pochy∏y
Liczba ∏aƒcuchów 3 3 4 4 4
Hydrauliczny rewers hedera i przenoÊnika pochy∏ego Power Reverse™ hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny
Poprzeczne kopiowanie hedera ● ● ● ● ●

Regulacja cz´Êci przedniej O O O O O
Kabina
Powierzchnia oszklonej cz´Êci kabiny Harvest Suite™ (m2) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Kategoria kabiny wg EN 15695 2 2 2 2 2
Pakiet oÊwietlenia HID O O O O O
Fotel z amortyzacjà pneumatycznà ● ● ● ● ●

Fotel skórzany z amortyzacjà pneumatycznà O O O O O
Fotel instruktora ● ● ● ● ●

Monitor IntelliView™ IV z regulacjà po∏o˝enia ● ● ● ● ●

3 kamery O O O O O
Automatyczna konfiguracja ustawieƒ na uwrociach ACS (Automatic Crop Settings) ● ● ● ● ●

Klimatyzacja i ch∏odziarka ● ● ● ● ●

Klimatyzacja automatyczna O O O O O
Ogrzewanie O O O O O
Wbudowana lodówka O O O O O
Radio z odtwarzaczem MP3 i interfejsem Bluetooth (zestaw g∏oÊnomówiàcy) O O O O O
Optymalny poziom ha∏asu w kabinie zgodny z dyrektywà 77/311/EWG (dBA) 73
Systemy precyzyjnego zarzàdzania rolnictwem 
(Precision Land Management) firmy New Holland
Systemy prowadzenia
Automatyczny system prowadzenia SmartSteer™ O O O O O
Satelitarny system prowadzenia zgodny z IntelliSteer® O O O O O
Automatyczny system wydajnoÊci IntelliCruise™ O O O O O
Automatyczny system prowadzenia hederów do zbioru kukurydzy w rz´dach O O O O O
Pakiet Precision Farming
Pomiar wilgotnoÊci O O O O O
Pomiar iloÊci i wilgotnoÊci ziarna O O O O O
Pe∏en pakiet Precision Farming obejmujàcy: 
Pomiar iloÊci i wilgotnoÊci ziarna oraz mapowanie plonu za pomocà systemu DGPS O O O O O
Oprogramowanie komputerowe PLM® i us∏uga wsparcia technicznego dot. oprogramowania O O O O O
B´bny uk∏adu m∏ócàcego
SzerokoÊç (m) 1,3 1,3 1,56 1,56 1,56
Ârednica (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Typ standardowy / typ uniwersalny ● / O ● / O ● / O ● / O ● / O
Liczba listew 10 10 10 10 10
Zakres pr´dkoÊci (obr./min) 305 - 905 305 - 905 305 - 905 305 - 905 305 – 905
Klepisko b´bna
Powierzchnia (m2) 0,98 0,98 1,18 1,18 1,18
Liczba listew 16 16 16 16 16
Kàt opasania (stopnie) 111 111 111 111 111
Odrzutnik
Ârednica odrzutnika (m) 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475
Powierzchnia klepiska odrzutnika (m2) 0,24 0,24 0,29 0,29 0,29
Separator rotacyjny
Ârednica (m) 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Pr´dkoÊç (obr./min) 387 / 700 387 / 700 387 / 700 387 / 700 387 / 700
Beznarz´dziowa szybka zmiana pr´dkoÊci ● ● ● ● ●

Powierzchnia klepiska (∏àcznie z rusztem) (m2) 0,78 0,78 0,93 0,93 0,93
Uk∏ad m∏ocarni Multi-Thresh™ ● ● ● ● ●

Ca∏kowita powierzchnia separacji (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54
Odrzutnik s∏omy Straw Flow™ ● ● ● ● ●



MODELE CX7080 CX7090 CX8070 CX8080 CX8090
Elevation Elevation Elevation Elevation Elevation

Wytrzàsacze s∏omy
Liczba wytrzàsaczy 5 5 6 6 6
Wytrzàsacze s∏omy z regulacjà pr´dkoÊci Opti-Speed™*** O O O O O
Powierzchnia separacji (m2) 4,94 4,94 5,93 5,93 5,93
Czyszczenie
Samopoziomujàcy kosz sitowy O O O O O
System oczyszczania Opti-Clean™*** O O O O O
Podsiewacz wyjmowany od przodu ● ● ● ● ●

Uk∏ad czyszczenia wst´pnego ● ● ● ● ●

Ca∏kowita powierzchnia sit obj´ta dzia∏aniem dmuchawy (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5
Zdalna regulacja sit ● ● ● ● ●

Wentylator czyszczàcy
Uk∏ad Opti-Fan™*** ● ● ● ● ●

Liczba ∏opatek 6 6 6 6 6
Nap´d samopoziomujàcego kosza sitowego hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny
Nap´d sta∏ego kosza sitowego mechaniczny mechaniczny mechaniczny mechaniczny mechaniczny
Zakres pr´dkoÊci wentylatora (samopoziomujàcy kosz sitowy) (obr./min) 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100
Zakres pr´dkoÊci wentylatora (sta∏y kosz sitowy) - opcjonalny, niski (obr./min) 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495

- standardowy, wysoki (obr./min) 500 - 945 500 - 945 500 - 945 500 - 945 500 - 945
Wentylator z podwójnym wylotem ● ● ● ● ●

Elektryczna regulacja pr´dkoÊci wentylatora z kabiny ● ● ● ● ●

Uk∏ad zwrotny niedom∏otów
Uk∏ad dom∏acania Roto-Thresher™ (liczba wirników) 1 1 2 2 2
Podglàd wielokoÊci niedom∏otów na ekranie monitora IntelliView™ IV ● ● ● ● ●

PrzenoÊnik ziarna
Wzmocniony, wysokowydajny przenoÊnik ziarna, ∏aƒcuchow-∏opatkowy ● ● ● ● ●

Zbiornik ziarna
PojemnoÊç (l) 9000 10000 9500 11500 11500
Centralne nape∏nianie, sk∏adane rozszerzenie zbiornika na czas transportu drogowego ● ● ● ● ●

PrzenoÊnik roz∏adunkowy
Roz∏adunek górny ● ● ● ● ●

Pr´dkoÊç roz∏adunku (l/s) 125 125 125 125 125
Drzwiczki kontroli próbki ziarna ● ● ● ● ●

Sygnalizator zape∏nienia zbiornika na ziarno ● ● ● ● ●

Zakres kàtowy obrotu przenoÊnika roz∏adunkowego (stopnie) 105 105 105 105 105
Uk∏ad elektryczny
Alternator 12 V standardowy / opcjonalny (A) 190 190 190 190 190
PojemnoÊç akumulatora (CCA / Ah) 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107 
Silnik* zgodny z wymaganiami Tier 4 dot. emisji FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 10*
PojemnoÊç (cm3) 8700 8700 8700 8700 10300
Uk∏ad ECOBlue™ SCR (selektywna redukcja katalityczna) ● ● ● ● ●

Uk∏ad wtryskowy Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Moc znamionowa przy pr´dkoÊci obrotowej 2100 obr./min wg ISO 14396 – ECE R120 (kW/KM) 220/299 240/326 240/326 265/360 330/449
Moc maksymalna przy pr´dkoÊci obrotowej 2000 obr./min wg ISO 14396 – ECE R120 (kW/KM) 245/333 270/367 270/367 295/401 360/490
Zatwierdzona mieszanka Biodiesel B20** B20** B20** B20** B20**
Regulator elektroniczny ● ● ● ● ●

Pomiar zu˝ycia paliwa i odczyt na ekranie monitora IntelliView™ IV ● ● ● ● ●

Spr´˝arka powietrza O O O O O
System przedmuchiwania obrotowej os∏ony ch∏odnicy O O O O O
Zbiorniki paliwa
PojemnoÊç zbiornika paliwa (l) 750 750 750 1000 1000
PojemnoÊç zbiornika AdBlue® (l) 120 120 120 120 120
Przek∏adnia
Hydrostatyczna ● ● ● ● ●

Skrzynia biegów 4-biegowa 4-biegowa 4-biegowa 4-biegowa 4-biegowa
Zdalna zmiana biegów ● ● ● ● ●

Blokada mechanizmu ró˝nicowego ● ● ● ● ●

Nap´d na tylne ko∏a O O O O O
Pr´dkoÊç maksymalna (w zale˝noÊci od przepisów lokalnych) (km/h) 25 25 25 25 25
Fabrycznie montowany system SmartTrax™ – O – O O
Zarzàdzanie pozosta∏oÊciami ˝niwnymi
Zintegrowany rozdrabniacz s∏omy O O O O O
Zdalnie regulowane kierownice rozdrabniacza O O O O O
Rozrzutnik plew plew O O O O O
Masa kombajnu
Wersja standardowa na oponach bez hedera i rozdrabniacza s∏omy (kg) 14266 14802 15507 15538 16034

● Standardowo     O Opcjonalnie     – Niedost´pne     * Opracowany przez FPT Industrial     ** Mieszanka biodiesel musi byç w pe∏ni zgodna z najnowszà specyfikacjà
EN14214:2009 dotyczàcà paliwa, a obs∏uga ma byç zgodna z wytycznymi zawartymi w podr´czniku operatora. *** Dost´pne tylko w modelach z samopoziomujàcym koszem sitowym

WYMIARY CX7080 CX7090 CX8070 CX8080 CX8090
Elevation Elevation Elevation Elevation Elevation

Z ko∏ami trakcyjnymi / gàsienicami** 710/75-R34 800/65-R32 61 cm 800/65-R32 900/60-R32 61 cm 76 cm 
SmartTrax™ SmartTrax™ SmartTrax™

Powierzchnia styku z pod∏o˝em (m2) – – 1,4 – – 1,4 1,8
Maks. wysokoÊç w pozycji transportowej (m) 3,96 3,92 3,96 3,92 3,96 3,96 3,96
Maks. szerokoÊç transportowa (m) 3,2 3,5 3,29 3,7 3,9 3,49 3,78
Maks. d∏ugoÊç z roz∏o˝onà rurà roz∏adunkowà bez hedera (m) 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07

* Gàsienice SmartTrax™ nie sà dost´pne w modelach CX7080 i CX8070
** Oprócz wymienionych dost´pne sà tak˝e inne rozmiary kó∏ trakcyjnych: 710/70R42, 800/65/R32, 900/60/R32, 900/65/R32 (opony do zbioru ry˝u), 800/70/R32, 900/60/R32, 800/70R38,
900/60R38, 1050/50/R32 oraz gàsienice SmartTrax™ 61 cm i 76 cm



TWÓJ LOKALNY DEALER

Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia mogà dotyczyç
wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca: New Holland Brand Communications.
Bts Adv. – 02/14 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 132006/POL

Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.pl

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

NAJWY˚SZA DOST¢PNOÂå
Zawsze jesteÊmy gotowi s∏u˝yç
pomocà – 24 godziny na dob´, 
7 dni w tygodniu, przez ca∏y rok!
Niezale˝nie od tego, jakiej 
informacji potrzebujesz, jaki masz
problem czy proÊb´, wystarczy,
˝e zadzwonisz pod numer
telefonu 00800 64 111 111 
lub do najbli˝szego dealera 
New Holland.

NAJWY˚SZA SZYBKOÂå
Ekspresowa dostawa cz´Êci
– zawsze na czas i w
dowolne miejsce!

NAJWY˚SZY PRIORYTET
Szybkie rozwiàzywanie
problemów w czasie sezonu –
zbiory nie mogà czekaç!

NAJWY˚SZY POZIOM
ZADOWOLENIA
Znajdujemy i wdra˝amy 
niezb´dne rozwiàzanie, 
na bie˝àco informujàc klienta – 
a˝ b´dzie w 100% zadowolony!
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