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НОВИТЕ CX7 И CX8. 
ЦЕЛИТЕ ПОСТИГНАТИ

Серията New Holland CX задава стандартите при 
конвенционалните комбайни, още с пускането 
си през 2001. Днес, повече от 15 000 машини 
са свидетелство за безспорния им успех. 
Новите CX7 и CX8 предоставят впечатляваща 
производителност, като повишават допълнително 
забележителният им капацитет. Готови ли сте 
за новия лидера в индустрията: Opti-Speed 
автоматично адаптира скоростта на сламотръсите, 
за да ви предостави ненадминато очистване.  
С доказани системи, като SmartTrax, Opti-Fan, 
Opti-Clean и Opti-Spread жътвата ви е в сигурни 
ръце. Оптимално качество на зърното.  
Супер качество на сламата. Новите СХ7 и СХ8. 
Всички цели са постигнати.

ТОЧНО, КАКТО Е НАПИСАНО  
НА КОРПУСА
Производителността на комбайните CX7 и CX8 
се вижда на пръв поглед. Къде? Написана е на 
корпуса им. CX означава “Върхов Конвенционален 
Комбайн”. Първата цифра, 7 или 8 обозначава броя 
на сламотръсите. Моделите със 7 разполагат с 5 
сламотръса, а тези с 8 – 6 сламотръса. Последните 
две числа, например 70, 80 или 90, дефинират 
позицията на комбайна в съответния клас. 
По-високите числа означават по-мощен комбайн. 
Просто нали! 
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Конски сили при жътва

  МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ
Системата на секционните контри 
позволява бързо преоборудва-
не за работа с различни култури. 
Предлагат се хедери за царевица, 
зърно и ориз. За още по-голяма 
многофункционалност, може да 
избирате между раздробяване на 
сламата и откоси за балиране

  КОМФОРТ
Новата просторна Harvest 
Suite™ Ultra cab с площ от 
3,7м³ и остъклена площ от 6,3м² 
ви предоставя най-добрата 
видимост за прецизна жътва. 
Мултифункционалният джойстик 
CommandGrip™ и 26,4см. тъч-
скрийн монитор IntelliView™ IV ви 
гарантират лесно и интуитивно 
управление



  КАПАЦИТЕТ
Бункери с размер до 12 500 л., за 
по-рядко разтоварване и повече време 
да се концентрирате върху жътвата

  С ГРИЖА ЗА РЕКОЛТАТА
Внушителната по размер стъпка 
на системата SmartTrax™ с 
окачване Terraglide™ ви дава 
по-добра тракция и много 
по-ниско ниво на компресиране 
на почвата, независимо от 
условията

  МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
Върховата ефективност, бързата 
реакция на машината и ниската 
консумация на гориво е обезпечена  
от ECOBlue™ HI-eSCR двигателите  
на новите CX7 & CX8

  КАЧЕСТВО
20% по-добро очистване за 
ненадминато качество на 
зърното, благодарение на 
технологията Opti-Clean™. 
Изключително фино 
раздробяване на остатъка 
и мощно разпръскване със 
системата Opti-Spread™



ИСТОРИЯ НА МОДЕРНИТЕ КОМБАЙНИ 
ОТ NEW HOLLAND

Новите модели CX7 и CX8 са конструирани в Зеделгем, Белгия, в домът на New Holland, световно признат 
като център за производство на съвършена прибиращата техника. Той е построен преди повече от 100 години, 
от времето, когато 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 
изработка и обширните познания на експертите, присъщи на производствената база от световна величина, 
са гаранция, че новата серия CX7 и CX8и останалите емблематични машини, като двуроторните комбайни с 
патентована технология на очистването CR, големите квадратни балопреси BigBaler и фуражокомбайните FR, 
ще продължават да задават стандартите в прибиращата техника.
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1952: Първият в Европа конвенционален, самоходен ком-
байн е произведен в Зеделгем. Лицето на земеде-
лието завинаги се променя

1955: В първите дни на самоходните комбайни, ферме-
рите имали нужда от компактни машини и моделът 
М73 отговорил на всичките им изисквания със 73 
см. овършаващ барабан. Единственият комбайн в 
историята с подобен барабан.

1958: Моделът М103 поставя нов рекорд за производител-
ност с капацитет до 7 тона на час. Още една вну-
шителна статистика: За по-малко от десетиелетие 
М103 е произведен в над 27,500 броя.

1963: М140 е първият "модерен" комбайн. Комфортът на 
оператора и обемът на бункера са от водещо зна-
чение. За да се повиши производителността, това 
е първият модел оборудван с вършачен барабан с 
диаметър 1,25 м. и подобрени пет сламотръса. 

1970: Поредната революция в жътвата: Появата на роторния 
сепаратор на серията 1550. Четиресет години по-къс-
но, тази технология все още се използва в най-ембле-
матичните съвременни конвенционални комбайни.

1977: Серията 8000 е първата, която  използва шест-сла-
мотръсната технология. Комфортната кабина, 
реверсивното задвижване на целошнека, системата 
Roto-Thresher за вътрешна циркулация и двукас-
кадният очистващ тракт са значителна заявка на 
успешно представяне.

1986: Серията TX30 е разработена за професионал-
на жътва. Перфектната видимост, съчетана с 
подобрено качество на жътвата и интуитивните 
монитори са основните фактори за постигане на 
невероятно представяне  по време на работа.

1994: Моделите от серията TX60 са разработени с мощ-
ност до 325 к.с. и могат да бъдат оборудвани с 
впечатляващ хедер с ширина на рязане от 9,15 
м., със система за странично регулиране при 
работа в неравен терен.

2001: За първи път са представени новите изящни 
линии на серията CX700 и CX800. емблематичната 
кабина Harvest Suite™ веднага става хит, благо-
дарение на отличаващата я безупречна видимост 
и ергономично превъзходство. Това е първата 
серия, която е съвместима с PLM®

2007: Серията CX8000 прави възможна жътвата "с един 
пръст", благодарение на въвеждането на тъч-
скрийн монитора IntelliView™ II. Обновени са и 
двигателите, които вече отговарят на Tier 3

2010: Въвеждане на технологията ECOBlue™ SCR, която 
понижава разходите на гориво с до 10%.

2013: Системата Opti-Speed™, автоматично адап-
тиране на скоростта на сламотръсите, се 
въвежда в серията CX7000 и CX8000 Elevation. 
Персонализираното спрямо нуждите и условията, 
ненадминато ниво на очистването допълнително 
повишава качеството и производителността.

2015: Серията CX7 & CX8 чества 15-ти рожден ден. За 
да отпразнува абсолютното превъзходството на 
супер конвенционалните комбайни е представена 
емблематичната кабина Harvest Suite™ Ultra

2016 ИСТОРИЯТА НА УСПЕХА ПРОДЪЛЖАВА!

1994

2001

2007

2010

2013
2015



ХЕДЕРИ ЗА ЗЪРНО6 7

АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА НА ХЕДЕРА
Съвременната система за автоматичен контрол на височината на хедера разполага с три раз-

лични режима на работа:
• Компенсиращ режим: използва се предварително зададено отстояние от почвата, което се под-

държа хидравлично, за да се осигури ефективна жътва на полегнали култури, като грах и боб.
• Автоматичен контрол на височината на рязане: поддържа предварително зададената височи-

на на рязане на класовете, като използва сензори, които се намират от долната част на хеде-
ра заедно с хидравличните цилиндри за контрол.

• Системата Autoflоat: използва комбинация от сензори, които гарантират, че хедера ще следва
всяка неравност на терена и автоматично ще настройва позицията си по хидравличен път.
Така се поддържа еднаква височина на жътва и се избягва вкопаването на хедера.

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНИ НОЖОВЕ ЗА РАПИЦА
Предлага се опция за специални рапични ножове с 18 зъба, предвидени за близкорастящи, 
заплетени култури, които могат бързо и лесно да се монтират на Varafeed хедера. Задвижвани 
хидравлично, те гарантират по-ефективна жътва. Когато не са необходими, те се прибират в 
специално предвиденото отделение на самия хедер.

DUAL STREAM™ – УПРАВЛЕНИЕ НА СТЪБЛАТА
Системата Dual Stream™ е съвместима с хедерите High-Capacity и Varefeed, с работна ширина 
от 7,62 – 12,50 метра. Хедерът реже само горната част на класовете, докато допълнителният 
ред самонаточващи 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. Dual Stream™ технологията може да увеличи капацитета на 
машината с 15% и да намали разхода на гориво с до 15%.

ЛИДЕРИ ОТ САМОТО НАЧАЛО

New Holland знае, че жътвата започва от спецификите на културата. Начинът по който тя постъпва в машината ще 
определи качеството на жътвата, затова разработихме широка гама от хедери, подходящи за всякакъв вид култура. 
Широчината на хедерите варира от  5,18 м. до 12,50 м. и са възможни различни конфигурации, които могат да бъдат 
приспособени по такъв начин, че да задоволят всичките ви изисквания



ХЕДЕРИ ЗА ЗЪРНО VARIFEED™: АДАПТИРА СЕ КЪМ  
ВСЯКЪКЪВ ВИД ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
Хедерите Varefeed са вашият 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 диаметър от 660 мм. с обемни спирали 
предоставя бързо и плавно подаване на масата, дори и при най-тежките 
култури. Палци по цялата дължина се движат динамично 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 5,18 – 12,50 метра.

ЗА ВИСОКА РАБОТНА СКОРОСТ: ХЕДЕРИ HIGH CAPACITY
За плавно преминаване на реколтата през ножовете и целошнека, 
диаметърът на мотовилото на хедера High-Capacity е голям и се регулира 
лесно. Високата скорост на ножовете и целошнека с прибиращи палци по 
цялата ширина на хедера, позволяват жътва с висока скорост и помагат 
за плавното поемане. Предлагат се и специализирани хедер, предвидени 
за усилено натоварване и жътва на ориз. Те разполагат с 50% по-голямо 
мотовило с Хардокс покритие, за намалено износва.

ХЕДЕРИ SUPERFLEX ЗА 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 
подвижният целошнек с обемни спирали предоставя бързо и плавно подаване на 
масата, дори и при най-тежките култури. Благодарение на комбинацията между 
тези функции, 1 150 движения в минута и възможността за хидравлично регулира-
не на позицията на мотовилото от кабината, прецизното подаване и обработка на 
масата са гарантирани. Може да фиксирате желаното съотношение между оборо-
тите на мотовилото и скоростта на машината, за да сте сигурни, че когато скорост-
та на машината се промени потокът на масата ще се запази.

УДОБНО СЪХРАНЕНИЕ
Ние в New Holland знаем, че в напрегнатите кампании, връщането обратно 
до базата за забравени предмети означава загуба на ценно време. Затова 
проектирахме място за удобно съхранение в задната част на хедера, за да 
може всичко необходимо да ви е на една ръка разстояние и същевременно да 
са на сигурно място, когато не ги използвате. Ножове за рапица, разделители, 
лифтери и кутията с инструменти са на сигурно място и същевременно лесно 
достъпни.

Хедери за зърно CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.85 CX8.90
High-Capacity работна ширина (м.) 4.57 - 7.32 4.57 - 7.32 5.18 - 9.15 6.10 - 9.15 7.32 - 9.15 7.32 - 9.15
Varifeed работна ширина (м.) 5.18 - 7.32 5.18 - 7.62 5.18 - 7.62 6.10 - 10.67 7.62 - 12.50 7.62 - 12.50
SuperFlex работна ширина (м.) 6.10 - 7.32 6.10 - 7.32 6.10 - 9.15 6.10 - 10.67 7.62 - 10.67 7.62 - 10.67
Хедери за ориз работна ширина (м.) 5.18 - 7.32 5.18 - 7.32 5.18 - 7.32 5.18 - 7.32 5.18 - 7.32 5.18 - 7.32

575 mm
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МОДЕРНИ ЦАРЕВИЧНИ ХЕДЕРИ  
ЗА МОДЕРНИ СТОПАНСТВА
Обновената линия царевични хедери перфектно отговаря на 
нуждите на модерните стопанства от повишена ефективност. 
По-късите делители, по-добре следват линията на полето, за да 
се предотврати разпиляването на ценната реколта. Верижните 
елеватори насочват разпилените зърна обратно в задната част 
на хедера, с което изпращат в историята загубите причинени 
от хедера. Сменяемите износващи се протектори 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.

ИЗЦЯЛО НОВИ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЦАРЕВИЧНИ ХЕДЕРИ
New Holland разработи изцяло нова линия хедери за царевица, които са 
проектирани в перфектен унисон с работния профил на новите CX7 и CX8. 
След интензивни полеви изпитания, както стандартните, така и версиите със 
сгъваеми секции доказаха повишената си надеждност и по-ефективност. 
Перфектен комбайн, перфектен хедер. 

ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ

Хедери за царевица CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.85 CX8.90
Сгъваеми хедери брой на редовете 6 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Стандартни хедери брой на редовете 6 6 - 8 6 - 8 6 - 12 6 - 12 6 - 12



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.

НАЙ-ФИНОТО РАЗДРОБЯВАНЕ НА СТЪБЛАТА
За фино раздробяване и равномерно разпределение 
на мулчирания материал, могат да бъдат монтирани 
специални сечки за стъбла. 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, че най-доброто предложение 
идва от New Holland.

STALK STOMPER ЗАЩИТАВА ГУМИТЕ
Предлага се опция за допълнителен пакет 
протектори за слягане на стеблата, подходящ 
за стандартни и сгъваеми хедери, който 
намалява износването на веригите и гумите 
при жътва на царевица. Монтирани на рамата 
на хедера, тези протектори стъпкват стъблата 
пред колелата, което намалява опасността 
от спуквания и неравномерно износване на 
гумите или веригите.

СТАНДАРТНИ ИЛИ СГЪВАЕМИ,  
ИЗБОРЪТ Е ВАШ
Стандартните хедери се предлагат с 6, 8 или 12 
реда, позволяващи ви да изберете най-подходя-
щия размер за вашето стопанство. Сгъваемите 
хедери се предлагат във вариант с 6 или 8 реда. 
Те са изключително подходящи при работа на 
отделните полета, като отговарят на строгото 
ограничение от 3,5 м. транспортна ширина.



ПО-ДОБРО ЗАХРАНВАНЕ  
ЗА ОЩЕ ПО-ДОБРА ЖЪТВА

Новата захранваща система на CX7 и CX8 е многократно подобрена, за да оптимизира досегашната 
й висока ефективност. Захранващият механизъм е съставен от 4 вериги със свързващи ребра за 
плавен и безпроблемен поток на ожънатата маса. Механизмът, който издига ожънатия материал 
е точно толкова широк, колкото основният вършачен барабан с цел поддържане на равномерен 
потокът, което предотвратява загубата на продукция и спомага за повишаване на капацитета.

ЕЛЕВАТОР С ВИСОК КАПАЦИТЕТ
За да се задоволи ненаситният апетит на новите CX7 и CX8, скоростта на подаване на материала 
от хедера към вършачния барабана е увеличена с 5%. В допълнение, подкрепящите дискове, 
конструкцията и предната част на люлката са усилени, за по-ефикасно преминаване на огромното 
количество ожъната маса от 12,50 м. Varifeed хедер.
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НОН-СТОП ЗАЩИТА ОТ КАМЪНИ
Ефекасната защита от камъни просто изхвърля 
камъните в специално отделение, преди да достигнат 
вършачния барабан. Тази система в движение 
не позволява никакво забавяне по време на 
напрегнатите дни на жътва. Тя защитава комбайна и 
осигурява чистотата на реколтата. Камъкоуловителят 
може да бъде лесно изчистен използвайки лесно 
достъпен лост в края на всеки ден за жътва. 

ОТБЛОКИРАНЕ ЗА СЕКУНДИ
Евентуалните причини за блокиране на хедера 
биват незабавно отстранени благодарение на 
хидравличната система за обратен ход. Целият 
хедер 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.

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, работ-
ната скорост автоматично се увеличава, което гарантира, 
че комбайнът работи с пълен капацитет, без значение от 
разликите в добива в различните сектори.

СИСТЕМА INTELLICRUISE™

СКОРОСТ НАПРЕД
ПОДАВАНЕ НА МАСАТА



НАЙ-ДОБРОТО ОВЪРШАВАНЕ
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ЛИДЕРИ В ОВЪРШАВАНЕТО
Овършаването е най-добро, когато се прави така, че всяко 
зрънце да има значение. Благодарение на системата с 4 
барабана, ефикасното овършаване е гарантирано. Най-
големият барабан на пазара с диаметър от 750мм., овършава 
дори и най-твърдите класове с ненадмината скорост. 111 
градусовият ъгъл на обгръщане подобрява отделянето и 
увеличава площта на овършаването при контрата: 1,18 кв.м. за 
комбайн с 6 сламотръса и 0,98 кв.м. за комбайн с 5 сламотръса.

РОТОРЕН СЕПАРАТОР ЗА ПРЕЦИЗНО ОВЪРШАВАНЕ
New Holland създаде роторен сепаратор, за да предложи на 
фермерите по-добро овършаване. Multi-Thresh™ системата 
позволява на оператора да регулира разстоянието между роторния 
сепаратор и контрите. Колкото по-малко е разстоянието, толкова 
по-силно е триенето, за по-агресивно отделяне. За дълга и здрава 
слама, разстоянието се увеличава. С непрекъснато движение, 
греблата придвижват повече зърно в контрите, за да може всяко 
едно зрънце да попадне в бункера. 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БАРАБАН НА ПАЗАРА
Основният вършачен барабан е с диаметър 750 мм. и може да 
поддържа оптимално овършаване с по-ниска скорост, за да 
намали вибрациите, и да предпази трансмисията. Благодарение 
на големия си размер, този барабен работи с висока инерция и 
подобрява работата във влажни условия или с неравни култури. 
По-доброто отделяне се подпомага и от инсталираните пръти, 
кото по-добре притискат културата към контрите.

СЕКЦИОННИ КОНТРИ: УДОБНИ 
ЗА РАБОТА И БЪРЗО СМЕНЯЕМИ
Намалено времето за подмяната на 
контрите от 6 часа на 20 мин. Когато 
преминавате от жътва на една реколта, 
към друга, можете да слагате и сваляте 
различни части от контрите, без да 
вадите сламотръсите.

Универсален овършаващ 
барабан и секционна контра 

за царевица с пръти

Стандартен овършаващ 
барабан и секционна контра 

за царевица

Стандартен овършаващ 
барабан и секционна контра 

за царевица с пръти

Универсален овършаващ 
барабан и секционна контра 

за ориз

Стандартен овършаващ барабан и 
секционна контра за дребно зърно



СЛАМОТРЪСИ OPTI-SPEED™, ЕКСКЛУЗИВНО ОТ NEW HOLLAND
Системата за автоматично настройване на скоростта на сламотръсите – Opti-Speed™, се предлага за машините 
с фиксиран очистващ блок, както и при тези със самонивалиращ се очистващ блок (Self-Leveling). Тя предоставя 
огромно предимство и подобрява производителността с до 10%. Уникална за индустрията. New Holland позволява 
на оператора да регулира скоростта на сламотръсите в зависимост от условията на жътва.  Просто изберете 
една от четирите настройки: пшеница, царевица, рапица или ориз и вашият CX7 и CX8 автоматично ще настрои 
скоростта на сламотръсите в зависимост от културата, и условията на полето. Когато се изкачвате по наклон 
нагоре, скоростта на сламотръсите намалява, за да може всяко зрънце да остане в машината, а когато се спускате 
надолу, скоростта се увеличава, за да се предотвратят натупванията и неефективното сепариране. Съвместната 
работа на системата с технологиите Opti-Fan™ и Opti-Clean™ позволява машината да поддържа 170-240 об./мин. 
скорост на сламотръсите, което осигурява върхова ефективност при жътва.

Нагоре по склон Равен терен Надолу по склон

ПОВИШЕН КАПАЦИТЕТ  
С БИТЕРА STRAW FLOW™
Острите зъби на битера предотвратяват 
сплъстяването на реколтата и подобряват 
потока на зърно във всякакви условия, 
особено при култури, които са с висока 
влажност. Битерът бързо придвижва 
зърното към роторния сепаратор.

БИТЕР ОТ NEW HOLLAND  
ЗА БЕЗУПРЕЧЕН ФИНАЛ
Битерът завършва процеса на 
сепарация и ефективно насочва 
зърното към сламотръсите, за да 
последващия процес на очистване

ВАШИЯТ КОМБАЙН ЗНАЕ  
КАКВО ОТГЛЕЖДАТЕ
За да се избегне загубата на време, необ-
ходимо за настройването на машината за 
жътва на различни култури, CX7 и CX8 разпо-
лагат със ситема за автоматични настройки 
за различните култури, автоматично регули-
раща до 50 специфични настройки според 
културата. Операторът може да избира между 
предварително зададени настройки или да 
програмира по два параметъра за различни-
те култури. Възможностите включват скорост 
и позиция на мотовилото, скорост на бара-
бана и положение на контрите, отвори на 
ситата и скорост на вентилатора, които при 
необходимост винаги могат да бъдат изведе-
ни на IntelliView IV монитора. Лекота с едно 
натискане на бутона от New Holland



НЕНАДМИНАТА СТЕПЕН НА ОЧИСТВАНЕ

Всеки земеделец знае, че чистото зърно е доходоносно зърно. Ето защо новите CX7 и CX8 
предоставят най-чистото зърно. Системата Opti-Speed използва автоматично адаптираща 
се технология, за да осигури прецизното сепариране на всяко зърно, при работа с всички 
култири, във всякакви условия. Непрекъснатото развитие на многократно награждаваните 
системи Opti-Clean и Opti-Fan гарантират, че всяко едно зърно е чисто. Върхово очистване! 
Новите CX7 и CX8 са се погрижили за това. 
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Нагоре по склон

Ниска скорост 
на вентилатора

Средна скорост на 
вентилатора

Висока скорост 
на вентилатора

Равен терен Надолу по склон

ПРЕЦИЗЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК
Уникалният дизайн на перките на вентилатора при 
серията CX7 и CX8 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 постигане на максимално 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 на движение по склон, за да запази оптималното 
ниво на очистване. При движение нагоре по хълм, 
вентилаторът забавя оборотите, за да предотврати загубите 
от издухване на материала, а при движение надолу, 
вентилаторът увеличава скоростта, за да се избегнат 
натрупвания по ситата. Тази ефективна система не изисква 
допълнителна намеса от страна на оператора, понижава 
загубите и предоставя по-добро очистване.  

НАЙ-ДОБРОТО ОЧИСТВАНЕ НА ЗЪРНО 
Системата Opti-Clean, използвана от най-мощните зърно-
комбайни на пазара, серията CR, оптимизира хода на сис-
темата и ъглите на разпределение на материала, и подо-
брява почистващия капацитет с 20%. Тръскащата дъска, 
предситото и горното сито се движат независимо едно от 
друго, за да оптимизират каскадността, с цел постигане на 
по-висок капацитет. По-големият ход на ситата и по-остри-
ят ъгъл на подаване на зърното, задържат материала за 
по-дълго време във въздуха, за още по-висока степен на 
очистване. Противоположното движение между тръска-
щата дъска и долното сито спрямо предситото и горното 
сито намаляват вибрациите в машината, за да предоставят 
повече комфорт на оператора. 

НЕНАДМИНАТА СТЕПЕН НА ОЧИСТВАНЕ
Самонивелиращият се очистващ тракт е идеален 
за жътва предимно на равен терен и предоставя 
забележителен ъгъл, за ненадминато очистване, 
благодарение на оптималния поток на въздух. 
Стандартният самонивелиращ се очистващ тракт 
автоматично регулира ъгъла си 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.

ЛЕСНО ДЕМОНТИРАНЕ НА ТРЪСКАЩАТА ДЪСКА
Поддържането на агресивността на тръскащата дъска, когато се 
жъне по-трудните култури, като рапица или царевица, може да 
изисква редовното ѝ почистване. Ето защо тръскащата дъска 
може да бъде лесно извадена, през предната част на машината.



НУЖНИЯТ КАПАЦИТЕТ  
ЗА ГОЛЕМИ ОБЕМИ ЗЪРНО
HIGH CAPACITY БУНКЕР 
Бункерът с обем 12 500 литра на CX8.85 и CX8.90 може да побере 9% повече зърно от предходните 
модели. Резултатът: може да жънете още по-дълго между разтоварванията. Това ви пестите пари от 
превоза на зърно и същевременно позволява на операторите да прекарват повече време в това, което 
могат най-добре: да жънат. Електронно отварящите се капаци на бункера идват като стандарт и се 
управляват директно от кабината. Допълнителните ползи включват намалени загуби на зърно, когато се 
работи в условията на стръмни наклони. Освен това, зърното остава защитено, ако се наложи да остане 
в комбайна през нощта. Шнекът в бункера разпределя равномерно зърното и изпраща въздушните 
джобове и неравномерните струпвания в миналото.

УСИЛЕНА ОПЦИЯ ЗА АБРАЗИВНИ 
КУЛТУРИ
При продължителна работа с абразивни 
култури, като ориз, комбайните от серията 
CX7 и CX8 могат да се оборудват опционално 
за абразивните култури. Елеваторът, 
шнекът в бункера и разтоварващият шнек 
се произвеждат от подсилени материали, 
устойчиви на абразивно влияние. 
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Бункер CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.85 CX8.90 
Капацитет със сгъваеми капаци (л) 9000 10000 9500/11500 11500 12500 12500



ДРЪЖ ЗЪРНОТО СИ ПОД ОКО
Новите CX7 и CX8 залагат нов стандарт по отношение 
на качеството на жътвата. 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 
качеството на зърното в бункера със собствените си очи. 
Освен това можете да следите и нивото на запълване на 
бункера, директно от IntelliView IV монитора. Ако желаете 
още по-голям контрол, може да вземете проба от зърното, 
достъпна направо от операторската платформа. 

ТОЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ОПТИМАЛНА 
ЕФЕКТИВНОСТ
Разтоварващият шнек е изцяло обновен и насочва зърното  в 
желаната посока за по-равномерно разпределяне и за по-голя-
ма дистанция при разтоварване. Това означава, че можете да 
използвате по-големи и по-високи ремаркета. За да съответства 
на цялостното подобрено представяне, моделите от серията CX7 
и CX8 използват разтоварващ шнек удължен с 1,3 м. за да увели-
чат още повече гъвкавостта при разтоварване. Скоростта на раз-
товарване е увеличена с 14%, което означава, че най-големият 
12 500 литров бункер може да бъде изпразнен за 2 минути, бла-
годарение на скоростта на разтоварване от 125 литра в секунда. 
Изберете New Holland, за да спестите време от разтоварване и 
да спечелите повече време за жътва. 
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ТОЧНИТЕ РЕШЕНИЯ 
ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ
Серията CX7 и CX8 предлага цялостни и практични решения за обработка на остатъците, които се 
адаптират към различните култури и земеделски практики. Обикновен лост позволява на оператора 
да избира желаната функция и път на материала – да преминава през сечката или не. Няма нужда от 
инструменти. Няма нужда да сменяте елементи. Опростено. Бързо. Типично за New Holland.



ПЕРФЕКТНИ БАЛИ
Системата Multi-Thresh гарантира нежна 
обработка на реколтата и като резултат 
структурата на сламата е запазена, 
счупванията са сведени до минимум, дори 
при работа на най-високи обороти. Това 
прави сламата перфектна за балиране. 
Двойнодисковият разпределител за плява 
може да я разпръсне спрямо широчината 
на хедера, за да се избегнат агрономски 
проблеми при следващите реколти. 

ШИРОКО РАЗПРЪСКВАНЕ. ВИНАГИ
Дори стандартните сечки позволяват на 
оператора да постига максимално широко 
разпръскване. Перките на сечката могат да 
работят в синхрон, за да променя ширината 
на разпръскване или индивидуално, за да 
компенсира напречния вятър-всичко това от 
комфорта на кабината. 

СИСТЕМАТА OPTI-SPREAD: ВИНАГИ РАВНОМЕРНО РАЗПРЪСКВАНЕ 
Когато използвате най-големия 12,5-метров хадер Varefeed на CX, 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. Системата 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 решения в случаите, в които предпочитате 
минимални или никакви последващи почвообработки, включително и когато използвате техники 
за директна култивация. Системата Opti-Spread се управлява от кабината, а двата мощни диска 
чрез регулируеми дефлектори могат да се настроят да компенсират влиянието на вятър или 
страничните наклони.
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МОЩНОСТ, НА КОЯТО 
ДА ДОВЕРИТЕ ВАШЕТО 
СТОПАНСТВО И БЪДЕЩЕ

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 CX8.90 отговарят на стандарта Tier 
4A, благодарение на своя двигател FPT Industrial 
Cursor 10, оборудвани с технологията ECOBlue 
SCR. Комбайните CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80 
и CX8.85 отговарят на по-високия стандарт Tier 
4B, благодарение на своите двигатели Cursor 
9 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 безвредна 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

Резервоар за AdBlue

SCR канистъри

Почистващ катализатор (CUC)

Температурен сензор

Смесителна тръба

Катализатор за азотни окиси (DOC)

Захранващ модулNOx , NH3 сензори и 
температурен датчик



ИКОНОМИЧНИ ЗАДВИЖВАЩИ ВЪЗЛИ
Високата надеждност и икономичност са резултат от доказаното 
директно задвижване и четиристепенната хидростатична трансмисия. 
Специалните вариатори се монтират и в обновените серии CX7 и CX8, 
за да ви предоставят проста и ефективна технология, което означава 
повече мощност при жътва в сравнение със CVT конкурентните 
алтернативи, изискващи прекомерна мощност. Запомнете, простите 
решения са винаги най-ефективните.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛЪК ЪГЪЛ НА ЗАВОЙ
Компактният дизайн на комбайните от серията CX7 и CX8 заедно 
със забележителния ъгъл на завиване, дават радиус на завиване, 
с който да могат да правят кръгчета вътре в радиуса на завиване 
на конкурентите. Това означава по-малки завои в края на реда 
за по-добро качество на сламата, за по-малко време, заедно с 
по-стегнатите  завои в края на реда, за по-малко време за завиване 
и повече време за жътва. Новите, още по-кратко завиващи гуми 
710/60R30 намаляват компресирането на почвата и увеличават 
сцеплението. Опционалното задвижване 4х4 вече се предлага с две 
скорости, за да подобри сцеплението дори в най-екстремните условия. 

CX 
TIER 3

CX 
TIER 4
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10% ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Модели CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.85 CX8.90
Двигател* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 10*

Работен обем (cm³) 8700 8700 8700 8700 8700 10300

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

Система ECOBlue™ (Selective Catalytic Reduction) HI-eSCR HI-eSCR HI-eSCR HI-eSCR HI-eSCR SCR

Система на впръскване Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Unit Injectors

Мощност на двигателя @ 2100 об./мин. - 

 ISO TR14396 - ECE R120 [kW/к.с.] 225/306 245/333 245/333 265/360 300/408 330/449

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

 ISO TR14396 - ECE R120 [kW/к.с.] 250/340 275/374 275/374 295/401 330/449 360/490

Одобрен биодизелов микс**  B7** B7** B7** B7** B7** B20**

* 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 И  
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ ОТ 40 КМ/Ч
Може да използвате широк обхват от гуми, които да задоволят 
всичките ви нужди, от най-тесните 710/70R42, отговарящи 
на строгите транспортни ограничения и отлично пасващи на 
по-тесните проходи, до най-широките 1050/50R32, за изключително 
меко возене. Искате още? Какво ще кажете за максимална скорост 
от 40 км/ч ЕКО придвижване и блокира диференциала по целия 
обхват. Прекарайте повече време жънейки и по-малко време в 
предвижване по пътищата.

ПОВЕЧЕ ПАРИ В ДЖОБА ВИ
Серията CX понижава оперативните ви разходи. Разходът на гориво 
при модела CX8.90 оборудван с технологията ECOBlue SCR е с 10% 
по-нисък, в сравнение с моделите отговарящи на Tier 3. Комбайните 
оборудвани с технологията ECOBlue HI-eSCR запазват същия 
нисък разход на гориво като тези от предходната серия CX 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 
намаляват разходите.



SMARTTRAX ПОНИЖАВА КОМПРЕСИРАНЕТО 
НА ПОЧВАТА И ПОВИШАВА КОМФОРТА
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ФАБРИЧНО МОНТИРАНА ЗА ПОДОБРЕНО
ПРЕДСТАВЯНЕ В СТОПАНСТВОТО
Изцяло новата система SmartTrax е разработена по проект да предоставя 57% 
по-нисък 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 вибра-
циите, 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 • 
Ефективните вътрешни 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 условия. SmartTrax 
ви предлага множество предимства като 
по-голямата стабилност, 100% увеличение на 
контактната площ, в сравнение с гуми, като 
същевременно запазвате маневреността и 
транспортната ширина до 3,5 метра.
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1,4 м2 контактна площ

4.2м 3.5м

1050 Гуми 1050 Гуми

Транспортна ширина

24” SmartTrax 24” SmartTrax

0,7 м2 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
Обновените  серии CX7 и CX8 оборудвани със SmartTrax с окачване 
Terraglide и икономична транспортна скорост от 40 км./ч.(когато е 
позволено) 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 
съпротивление 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 премахва 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. 

•СИСТЕМАТА SMARTTRAX
С ОКАЧВАНЕ TERRAGLIDE:
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В КОМФОРТА
Емблематичното окачване на New Holland е
представено най-добре в гумените вериги
SmartTrax с Terraglide окачване. Не се пред-
лагат за моделите CX7.80 и CX8.70, но се пред-
лагат за всички останали модели и се предла-
гат в ширини от 24, 28,5 и 34 инча. Две двойки
ролки с хидравлични амортисьори работят
съвместно, за да ви осигурят най-голям ком-
форт и подобрен транспорт, защото ролките
се местят и следват всяка неравност по пътя.
Какво още ще ви предложим? По-голяма
дължина на веригата за по-голяма стъпка,
по-малко компресиране на почвата и по-до-
бро сцепление. Освен това, ако например
оборудвате CX7.90 с 28,5 инча SmartTrax, той
без проблем ще отговори на ограничението от
3,5 метра транспортна ширина.
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НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА
КОМФОРТ ПРИ ЖЪТВА

ПЪЛНА ВИДИМОСТ НА 360°
Извитият прозорец на кабината Harwest Suite™ Ultra 
предлага перфектна видимост. Наклонът на пода е 
съобразен с предното стъкло, за да ви предостави 
идеалната видимост към хедера. Страничното 
стъкло следва линията на хедера, а само с вдигане 
на поглед, ще получите безпрепятстван изглед към 
разтоварващия шнек. Стандартните широкоъгълни 
електрически огледала ви дават пълна видимост. 
Те се регулират лесно и бързо от кабината. Чрез 
новия IntelliView IV можете да управлявате до три 
камери, като една е предварително предвидена 
за улесняване на движението на заден ход. При 
разтоварване, заден ход или проверка на бункера, 
тези камери са очите на гърба ви. 

Серията CХ7 и СХ8 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 м³, обвити с 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).

НАСТАНИХТЕ ЛИ СЕ УДОБНО?
Изберете между 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 подгряване и вентилация. Това я прави
перфектна за топлите дни и студените нощи на поле-
то. 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 може да променяте позицията нагоре и надо-
лу, и можете да разчитате на автоматична настройка
на окачване според теглото, която да неутрализира
и най-сериозните неравности. На кратко тя предлага
най-доброто от света на удобството и стила.

НОВИТЕ 
CX7 & CX8

Конкуренция
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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 
опционалния климатроник, който 
автоматично настройва температурата 
с точност до 1°C. Новият CX7 и CX8 
определено е най-комфортното място,  
на което може да бъдете.

НАЙ-ЯРКИТЕ СВЕТЛИНИ ЗА НАЙ-ТЪМНИТЕ НОЩИ
Пакетът светлини на серията CX7 и CX8 предоставя нови 
стандарти. Начинът, по който се разпръсква светлината 
е изчислен, така че да ви предостави отлична видимост 
към целия хедер и полето отпред, гарантиращо прецизно 
разтоварване и в най-тъмната нощ. Няма да разпилеете 
и зрънце, благодарение на специалните светлини на 
разтоварващия шнек. Допълнителни светлини помагат 
на оператора да вижда и зад комбайна.  Две светлини 
намиращи се на страничните панели осветяват задния мост, 
за отлична видимост и улеснено маневриране. Може да 
избирате между халогенни и LED светлини, като е наличен 
и допълнителен пакет за дълги LED работни светлини. Този 
допълнителен комплект предоставя видимост до 400 метра. 
Нощта става като ден! Можете да слезете от комбайна, без 
притеснение, благодарение на спомагателните светлини, 
които остават да светят 30 сек. След като сте загасили 
комбайна.
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• 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 допъл-
нителния 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 (отзад)

• Бутон за реверсиране на хедера

• Контрол на сечката

• 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 IntelliCruise™

• Задействане на 4 х 4 задвижване (2 скорости)

• Бутон за задействане на електро-механичната ръчна спирачка

• Електронен избор на предавка

Интелигентните и интуитивни системи за автоматизация пестят време и повишават производителността 
при жътвата. Многофункционалният джойстик CommandGrip е вашата дясна ръка по време на жътва. Ръката 
ви винаги е отпочинала, винаги в удобна позиция и можете да прекарате цял ден жънейки, без да усетите 
умора. Всички ключови настройки на машината и хедера могат да бъдат лесно управлявани, включително 
височината на хедера, позицията на мотовилото и разтоварването. На дясната конзола са разположени 
по-рядко използваните функции, подредени 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 скоростта на вършачния барабан

• Задействане на системата за управление
IntelliSteer®

• Позиция на контрите

• Бутон за вибрационен уред за тревно семе

• Отваряне/затваряне на капаците на бункера

• 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 см. Цветен тъчскрийн монитор 
IntelliView IV е монтиран на релса, така че да можете 
да го преместите до най-удобната за вас позиция. 
Този интуитивен, цветен тъчскрийн 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 
и навигационните системи с картографиране.



НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ  
ОТ NEW HOLLAND, ОТГОВАРЯЩИ 
НА ВАШИТЕ НУЖДИ
КАЧВАТЕ СЕ И ПОТЕГЛЯТЕ
New Holland предлага богат набор от автоматични и ръчни системи за управление и навигация. 
Можете да получите своите CX7 и CX8 оборудвани с IntelliSteer направо от завода, за да започнете 
да пестите пари още от първия 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 опционал-
ната система за управление IntelliSteer® на
New Holland. Той позволява програмиране 
на множество маршрути, от прави ходове от 
точка А до точка Б, до най-сложните адаптив-
ни криви. Можете лесно да персонализирате 
своите настройки и да прехвърлите данните 
си директно от вашия комбайн до софтуерния 
си пакет за прецизно земеделие.

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.

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 хидравлично движение  
на кормилната уредба. 
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НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ INTELLISTEER®

Всички комбайни CX7 и CX8 могат да се поръчат с напълно интегрирана система за управление 
IntelliSteer® на New Holland. Напълно съвместима 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. 

БАЗОВА  
СТАНЦИЯ RTK
За постигане на точност 
до 1-2 см., можете да 
използвате RTK базова 
станция, която излъчва 
коригиращи сигнали.

НАСОЧВАНЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА
Хедерите за царевица могат да бъдат оборудвани с автоматич-
но насочване спрямо редовете, така че комбайнът да поддържа 
перфектен курс. Два сензора непрестанно следят позицията на 
стъблата, влизащи в хедера, и автоматично насочват комбайна, 
за да гарантират прецизен перпендикулярен ход, дори и при най-
ниска видимост или при висока работна скорост. Системата може 
да се свърже 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.

СИСТЕМАТА SMARTSTEER™
Сканирайки откоса с лазер, системата за автоматично 
управление SmartSteer™ гарантира, че хедерът винаги е 
пълен и се движи точно на границата. Това позволява на 
оператора да се концентрира върху други важни функции 
за повишаване на производителността. 

НИВА НА ТОЧНОСТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
New Holland предлага шест нива на прецизност. По този начин можете да 
изберете правилната система IntelliSteer®, която да отговори на вашите
нужди и бюджет.  Когато използвате RTK корекция с IntelliSteer®, можете
да се насладите на дългогодишна последователност в добрите резултати.
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ТОЧНО ОТЧИТАНЕ НА ДОБИВ И ВЛАГА
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ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПОВИШЕН ДОБИВ И КАЧЕСТВО НА РЕКОЛТАТА
Серията комбайни CX7 и CX8 от самото начало 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 земеде-
лие, за да се създадат точни карти за добива. Те се използват за ефективно планиране на земе-
делските операции, за да повишите добива си и да намалите производствените си разходи.

КАРТИ ЗА ДОБИВА
Ексклузивният, високопрецизен, патентован 
сензор за добив, дело на New Holland е все-
признат за най-добър. Уникалният му дизайн 
неутрализира абразивния ефект на зърното. 
Независимо от вида, сорта или съдържанието 
на влага в зърното, сензорът измерва изключи-
телно точно добива. Освен това, калибрирането 
се извършва само веднъж на сезон. След това 
системата автоматично се адаптира към раз-
личните култури и променящите се условия. 
Жътва без допълнителни усилия.

ОТЧИТАНЕ НА ВЛАГАТА  
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 монитора. Операторът 
е информиран постоянно и може да 
коригира параметрите на машината  
в съответствие с тази информация.



ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА КЛИЕНТИТЕ: PLM ПОРТАЛЪТ
PLM порталът е разработен в помощ на клиентите на New Holland заку-
пили Precision Farming и Auto Guidance. Посетете общодостъпния сайт 
www.newhollandplm.com още днес. След като се регистрирате, ще полу-
чите неограничен достъп до най-новата информация за всички системи 
за Прецизно Земеделие (Precision Farming) и Навигация (Auto Guidance) 
от New Holland. Там ще откриете и секция за видео обучения и допълни-
телна информация в помощ на клиента. New Holland предлага различни 
пакети за прецизно земеделие, които ви позволяват да оптимизирате 
производителните си разходи с цел да спестите средства и да подобри-
те добивите си. Тази информация се записва в реално време от вашата 
машина, по време на работа, и може лесно да се прехвърли за послед-
ващ анализ от IntelliView IV монитора чрез 4 GB USB памет, достатъчно 
голяма, за да запишете данните от над 600-700 ожънати хектара.

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 ОТ NEW HOLLAND

ТЕЛЕМАТИКА:УПРАВЛЯВАЙТЕ СВОЯТА МАШИНА ОТ КОМФОРТА НА ВАШИЯ ОФИС
PLM® Connect ви предоставя връзка с вашия комбайн от комфорта на вашия офис, чрез мобилната мрежа. Бъдете в 
постоянна 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.
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360°: НОВИТЕ CX7 И CX8 

Моделите от новата серия CX7 и CX8 са конструирани да 
прекарват повече време на полето и по-малко време в 
двора. Все пак, всички знаем колко ценно е времето в 
кратката кампания на жътвата. Всички точки за сервизиране 
на машината са лесно достъпни, а изключително дългите 
сервизни интервали означават, че комбайните от серията CX7 
и CX8 ще прекарват повече време в естествената си среда 
– полето. За да осигури оптимално смазване във всички
работни процеси, операторът може да избере всички точки
на смазване само с едно докосване на бутона.

Цялата вътрешност на комбайна може  
да се почисти с функцията за почиства-
не. Ситата, контрите и вършачния 
барабан се почистват изцяло. Това е 
идеалната опция за жътва на различни 
култури, или жътва за семепроизводство

• Стандартна четка или опция за
въртящо се въздушно почистване,
което насочва силна струя въздух
на всеки две минути, поддържат
въртящия се прахоуловител чист, и
без натрупвания. Особено полезна
функция при жътва на царевица

• Лесният достъп до мас-
лените филтри, пробки
и резервоари за грес
означава по-ефективна
поддръжка

• Широко отварящи се,
поддържащи своето поло-
жение капаци, улесняват
достъпа към всички възли
и сервизни точки

• Резервоарът за гориво и
170-литровият резервоар
за AdBlue са удобно раз-
положени един до друг,
за да улеснят едновре-
менното зареждане • Лесният достъп до широко отварящите

се, въртящи се прахоуловители, прави
почистването на охлаждащия блок
лесно, като детска игра. Опционалните
връзки с въздушния компресор допъл-
нително улесняват почистването

• Въздушният филтър
е лесено достъпен
от двигателната
платформа

• Двигателното и хидравличното
масло могат да се проверяват с
един поглед, без необходимост
от сложни процедури

ИНСТАЛИРАНИ ОТ  
ВНОСИТЕЛЯ АКСЕСОАРИ
Официалният вносител може да ви пре-
достави и монтира богато разнообразие от 
одобрени аксесоари, за да се оптимизира 
представянето на машината при всички 
условия. Новият интегриран резервоар за 
вода е идеален за измиването на ръцете, 
след монтиране на хедера.

Новият интегриран 
резервоар за вода 
е идеален за изми-
ването на ръцете 
след монтирането 
на хедера



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 Covеa 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.

Насладете се  
на приложението 
NEW HOLLAND  
What`s App!
Сканирайте тук, за да изтеглите приложенията

ПРИЛОЖЕНИЯ NEW HOLLAND

iBrochure 

NH Weather

NH News 

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy

ФИНАНСИ, РАЗРАБОТЕНИ 
СПРЯМО ВАШИЯ БИЗНЕС
Финансиране, разработено и
съобразено изцяло от вашите нужди
и възможности. Винаги най-
атрактивните условия са на ваша
страна.
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 МОДЕЛИ CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.85 CX8.90
Хедери за зърно
Ширина на рязане: хедери High-Capacity  header (m) 4.57 - 7.32 4.57 - 7.32 5.18 - 9.15 6.10 - 9.15 7.32 - 9.15 7.32 - 9.15
Хедери Varifeed™  (m) 5.18 - 7.32 5.18 - 7.62 5.18 - 7.62 6.10 - 10.67 7.62 - 12.50 7.62 - 12.50
Хедери SuperFlex  (m) 6.10 - 7.32 6.10 - 7.32 6.10 - 9.15 6.10 - 10.67 7.62 - 10.67 7.62 - 10.67
Скорост на ножовете (High-Capacity)  (cuts/min.) 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Скорост на ножовете (Varifeed) (cuts/min.) 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Резервн нож и секции за ножа l l l  l  l  l
Целошнек с напълно прибиращи се палци l l l  l  l  l
Диаметър на мотовилото (High Capacity/Varifeed) (m) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
Електро-хидравлично управление на позицията на мотовилото l l l  l  l  l
Авт. синхронизация на оборотите на мотовилото спрямо скоростта на комбайна l l l  l  l  l
Хидравлична бърза връзка l l l  l  l  l
Хедери за царевица
Брой редове при сгъваемите хедери за царевица 6 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Брой редове при хедери за царевица с твърда рама 6 6 - 8 6 - 8 6 - 12 6 - 12 6 - 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 Autofloat™ l l l  l  l  l
Елеватор
Брой вериги  3 3 4 4 4 4
Реверсивно Power Reverse™ хидравлично задвижване на хедера и елеватора Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично
Странично регулиране (Lateral flotation) l l l  l  l  l
Челна настройка (FFA) O O O O O O
Остъклена площ на кабина Harvest Suite™ Ultra (m2) 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Ниво на на кабина според EN 15695 2 2 2 2 2 2
Пакет халогенни 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, въздушно окачване, отопление и вентилация  O O O O O O
Кожена седалка с въздушно окачване, отопление и вентилация O O O O O O
Пасажерска седалка l l l  l  l  l
Кожен волан O O O O O O
Джойстик Commandgrip™ 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) - авт. настройки на комбайна според културата  l l l  l  l  l
Климатик с хладилно отделение l l l  l  l  l
Климатроник  O O O O O O
Отопление O O O O O O
Мобилен хладилник под пасажерската седалка l l l  l  l  l
MP3 Bluetooth радио O O O O O O
Система с 4 говорителя l l l  l  l  l
Оптимално ниво на шум в кабина – 77/311EEC (dB(A)) 73
New Holland системи за прецизно земеделие
PLM  Connect Telematics O O O O O O
New Holland системи за прецизно земеделие - Навигационни системи 
Авт. водеща система SmartSteer™ - лазерно управление по откоса O O O O O O
Auto Guidance Ready - подготовка за навигация и управление IntelliSteer® O O O O O O
Система IntelliCruise™ - авт. управ. на скоростта според прибираната маса O O O O O O
Автоматична система за следене на редовете (царевични хедери) O O O O O O
Прецизно земеделие
Влагомер O O O O O O
Влагомер и добивомер O O O O O O
Пълен пакет прецизно земеделие включва: 
    Влагомер, добивомер и DGPS картографиране на добива O O O O O O

Софтуер PLM® Desktop за прецизно земеделие и поддръжка O O O O O O
Овършаващ барабан
Ширина (m) 1.3 1.3 1.56 1.56 1.56 1.56
Диаметър (m) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Стандартен тип / Универсален тип l / O l / O l / O l / O l / O l / O
Брой пръти  10 10 10 10 10 10
Обхват обороти (rpm) 305 - 905 305 - 905 305 - 905 305 - 905 305 - 905 305 - 905
Контра на барабанa
Секционни контри O O O O O O
Площ (m²) 0.98 0.98 1.18 1.18 1.18 1.18
Брой пръти  16 16 16 16 16 16
Ъгъл на обгръщане (°) 111 111 111 111 111 111
Битер
Диаметър на барабан с четири лопатки и четири чука (m) 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475
Площ на контрата на битера (m²) 0.24 0.24 0.29 0.29 0.29 0.29
Ротационен сепаратор
Диаметър (m) 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
Обхват обороти  (rpm) 387 / 700 387 / 700 387 / 700 387 / 700 387 / 700 387 / 700
Бърза смяна на скоростта без инструменти l l l  l  l  l
Площ на контрата (включително и гребло) (m²) 0.78 0.78 0.93 0.93 0.93 0.93
Система Multi-Thresh™ l l l  l  l  l
Обща площ на овършаване и сепрация (m²) 2.11 2.11 2.54 2.54 2.54 2.54
Битер Straw Flow™ l l l  l  l  l



РАЗМЕРИ НА МОДЕЛА CX7.80 / CX7.90 CX8.70 / CX8.80 / CX8.85 / CX8.90
SmartTrax SmartTrax

Гуми SmartTrax(B) с окачване  Гуми SmartTrax с окачване 
Terraglide(B) Terraglide

Колела / вериги(A) 710/75R34 800/65R32 24” 24” 800/65R32 900/60R32 24” 30” 28.5”  34” 
Площ на стъпката (m²) – – 1.4 1.49 – – 1.4 1.8 1.77 2.11
Максимална височина в транспортен режим  (m) 3.96 3.92 3.96 3.96 3.92 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
Максимална ширина в транспортен режим (m) 3.2 3.5 3.29 3.29 3.7 3.9 3.49 3.78 3.69 3.97
Макс. дължина с шарнирен разтоварващ шнек, без хедер (m) 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07

(A) Налични са задвижващи колела/вериги, различни от опоменатите: 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/65R32, 800/70R32, 900/60R32, 800/70R38, 900/60R38 1050/50R32 and SmartTrax 24”, 28.5”, 30” 
(B) Вериги SmartTrax не се предлагат за моделите CX7.80 и CX8.70

Сламотръси
Брой 5 5 6 6 6 6
Авт. управление на скоростта на сламотръсите Opti-Speed™ (само за SL) l l l  l  l  l
Площ на отделяне (m²) 4.94 4.94 5.93 5.93 5.93 5.93
Очистване
Самонивелиращ се очистващ блок (Self Leveling) O O O O O O
Очистваща система Opti-Clean™ *** l l l  l  l  l
Тръскаща дъска лесно демонтируема отпред l l l  l  l  l
Система за предварително очистване l l l  l  l  l
Обща площ под обдухване (m²) 5.4 5.4 6.5 6.5 6.5 6.5
Дистанционно ел. регулиране на ситата l l l  l  l  l
Вентилатор
Сист. Opti-Fan™ - aвт. управ. на скоростта на вентилатора според наклона (само за SL)  l l l  l  l  l
Брой на перките 6 6 6 6 6 6
Задвижване при самонивелиращ се очистващ блок (SL) Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично Хидравлично
Задвижване при фиксиран почистващ блок (FS) Механично Механично Механично Механично Механично Механично
Диапазон на обороти на вентилатори при самонивелиращ се почистващ блок (SL)    (rpm) 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100
Диапазон на променливи обороти на фиксиран почистващ блок (FS) – Ниски (опция)    (rpm) 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495
Диапазон на променливи обороти на фиксиран почистващ блок (FS) – Високи (опция)   (rpm) 500 -945 500 -945 500 -945 500 -945 500 -945 500 -945
Вентилатор с двоен дифузьор l l l  l  l  l
Елекртонно регулиране на скоростта от кабината l l l  l  l  l
Връщаща система
Система Roto-Тhresher™ (брой ротори) 1 1 2 2 2 2
Индикация на монитора IntelliView™ IV в кабината l l l  l  l  l
Елеватор за зърно
Високопроизводителен елеватор с усилени вериги и лопатки l l l  l  l  l
Бункер за зърно
Обем на бункера (l) 9000 10000 9500/11500 11500 12500 12500
Централно пълнене с шнек в горната част на бункера l l l  l  l  l
Разтоварващ шнек
Издигнато разтоварване l l l  l  l  l
Скорост на разтоварване (l/s.) 125 125 125 125 125 125
Контролен отвор за проверка и проби на зърно l l l  l  l  l
Датчик за запълване на бункера l l l  l  l  l
Ъгъл на отваряне на разтоварващия шнек         (°) 105 105 105 105 105 105
Електрическa инсталация
Aлтернатор 12 V (Amps) 190 190 190 190 190 190
Aкумулатор (CCA / Ah) 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107
Двигател * FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 10*
Стандарт за вредни емисии Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4 Tier 4B/Stage 4 Tier 4A/Stage 3B
Работен обем (cm³) 8700 8700 8700 8700 8700 10300
Система ECOBlue™ SCR (селективна каталитична редукция) HI-eSCR HI-eSCR HI-eSCR HI-eSCR HI-eSCR SCR
Система на връскване Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Unit Injectors
Ном. мощност на двигателя @ 2100 (rpm) – ISO 14396 – ECE R120    [kW/hp(CV)] 225/306 245/333 245/333 265/360 300/408 330/449
Макс. мощност на двигателя @ 2000 (rpm) – ISO 14396 – ECE R120 R120     [kW/hp(CV)] 250/340 275/374 275/374 295/401 330/449 360/490
Тип одобрен за ползване биодизел B7** B7** B7** B7** B7** B20**
Електроненно управление на двигателя l l l  l  l  l
Данни за разход на горивото на IntelliView IV монитора l l l  l  l  l
Компресор за въздух O O O O O O
Система за обдухване на филтъра за прах (blow-off) O O O O O O
Резервоари за гориво
Обем на резервоара за гориво / AdBlue (l) 750 / 170 750 / 170 750 / 170 1000 / 170 1000 / 170 1000 / 170
Трансмисия
Хидростатична l l l  l  l  l
Предавки 4-скорости 4-скорости 4-скорости 4-скорости 4-скорости 4-скорости
Дистанционна смяна на предавки l l l  l  l  l
Блокаж на диференциала l l l  l  l  l
Двускоростно задвижване на задните колела (4х4) O O O O O O
Максимална скорост (стандартна/опционална) (kph) 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40
Верижно задвижване с гумени вериги SmartTrax™ – O – O O O
Верижно задв. с гумени вериги SmartTrax™ с окачване Terraglide™ – O – O O O
Управление на остатъците
Сечка за слама O O O O O O
Дист. управление на дефлекторите за разпръскване на остатъците O O O O O O
Пляворазхвърляч O O O O O O
Сист. за управ. на разпръскване остатъците Opti-Spread™ - активно разпръскване O O O O O O
Тегло
Базова версия с гуми, без хедер и сечка (kg) 14266 14802 15507 15538 16034 16034

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
*** Налично само за моделите със самонивелиращ се очистващ блок (Self Levelling)

МОДЕЛИ CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.85 CX8.90



Данните, предоставени в тази папка са относителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на модификация, без предварително известие 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 20 666. 
Ние сме само на едно 
позвъняване разстояние.

Топ скорост

Експресна доставка на части без 
оскъпяване: налични от наш склад 
когато са ви нужни и  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 !

    

Търговско - Сервизен Комплекс АГРОЛА - 1 се намира в с. Ясен, обл. Плевен на главен път Плевен - София

Търговско - Сервизен Комплекс АГРОЛА - 2 се изгражда в новопостроения Технологичен парк - гр. Монтана

АГРОЛА ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. "П. Волов" № 57, вх. А, ап. 9, ЕИК: 114685177

WEB: www. agrola.bg ; E-mail: agrola@abv.bg ; Национален телефон: 0700 20 666 ; Стационарен телефон: 064 681740 

Продажби от ТСК АГРОЛА - 1 в Плевен: 0887990102, E-mai: agrola_sales@abv.bg    

Продажби от ТСК АГРОЛА - 2 в Монтана: 0884100939, E-mail: agrola_montana@abv.bg    

Сервиз: 0885844833 ; 0885552050 ; agrola_service@abv.bg

Резервни части: 0884971856 ; agrola_parts@abv.bg

ВАШИЯТ НЮ ХОЛАНД ДИЛЪР
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