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Η New Holland κερδίζει το Ασημένιο και Χάλκινο Μετάλλιο SITEVI για καινοτομίες που 

μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα στον αμπελώνα 

 

• Ασημένιο μετάλλιο για το νέο ενσωματωμένο σύστημα πλυσίματος που βελτιώνει την ασφάλεια 

και την παραγωγικότητα 

• Χάλκινο μετάλλιο για το έξυπνο σύστημα διαχείρισης “Intelligent Management System 2.0” που 

μειώνει το κόστος ιδιοκτησίας και μεγιστοποιεί την κερδοφορία. 

 

 
 

 

Η New Holland Agriculture έλαβε για άλλη μια φορά την αναγνώριση της κριτικής επιτροπής 

SITEVI Innovation Awards, η οποία απένειμε το Αργυρό Μετάλλιο για το νέο ενσωματωμένο 

σύστημα πλυσίματος στη νέα σταφυλοσυλλεκτική μηχανή Braud 9000 και το χάλκινο μετάλλιο για 

το δεύτερης γενιάς έξυπνο σύστημα διαχείρισης Intelligent Management System (IMS) 2.0. 

"Η New Holland έχει μια μακρά ιστορία αριστείας στην εκμηχάνιση του αμπελώνα, που την έχει 

καταστήσει τον παγκόσμιο ηγέτη στη συγκομιδή σταφυλιών", σχολίασε ο Thierry Le Briquer, 

Επικεφαλής Γραμμής Προϊόντων για το Σταφύλι και την Ελιά της New Holland Agriculture. 

«Βρισκόμαστε στο πλευρό των πελατών μας με αμπελώνες, προβλέπουμε τις ανάγκες τους και 

πάντα αναζητούμε νέους τρόπους για να τους βοηθήσουμε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και 

την κερδοφορία τους, να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη και ασφαλέστερη και να εγγυηθούν 

την υψηλότερη ποιότητα της συγκομιδής με τον πιο φιλικό χειρισμό αμπελιών. Με τα χρόνια 

έχουμε εισαγάγει πολλά χαρακτηριστικά που έχουν βραβευτεί και χτίσαμε επιτυχημένες λύσεις για 

τη συνεχή προώθηση των τεχνολογιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας - όπως το IMS, το 

οποίο κέρδισε το Ασημένιο μετάλλιο όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2009 και τώρα απονέμεται 

και πάλι της δεύτερης γενιάς ". 



 

Ασημένιο μετάλλιο για το νέο ενσωματωμένο σύστημα πλυσίματος που βελτιώνει την 

ασφάλεια και την παραγωγικότητα 

 

 
 

Το βραβευμένο ενσωματωμένο σύστημα πλυσίματος στη νέα σταφυλοσυλλεκτική μηχανή Braud 

9000 κάνει το πλύσιμο πολύ πιο εύκολο και ασφαλέστερο. Ένα δίκτυο προ-πλύσης επιτρέπει στον 

χειριστή να συνδέεται και να ξεκινά τον καθαρισμό των βασικών ζωνών του χυμού και της ζάχαρης 

καθώς αυτό είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στο σύστημα πλύσης, εξοικονομώντας χρόνο. Ο 

ενσωματωμένος αγωγός τροφοδοσίας παίρνει νερό στην κορυφή της μηχανής, εξαλείφοντας την 

ανάγκη να αναρριχηθείτε σε  ολισθηρά σκαλοπάτια με τον εύκαμπτο σωλήνα νερού για να πλύνετε 

τα πάνω μέρη του μηχανήματος. Το ασύρματο τηλεχειριστήριο επιτρέπει στον χειριστή να 

ενεργοποιήσει με ασφάλεια όλες τις λειτουργίες πλύσης και να ενεργοποιήσει τα συστήματα όταν 

απαιτείται. Το σύστημα πλυσίματος συνδέεται με το IMS 2.0, έτσι ώστε όταν η επιλογή πλυσίματος 

είναι ενεργοποιημένη και ο χειριστής βρίσκεται σε μια προκαθορισμένη ζώνη ασφαλείας, 

αποτρέπει την ενεργοποίηση συστημάτων όπως οι ανεμιστήρες κορυφής που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν κίνδυνο. Ο χειριστής είναι σε θέση να διεξάγει τη λειτουργία πλύσης 

αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Επιπλέον, μια σειρά από απλά χαρακτηριστικά διευκολύνουν 

περαιτέρω την εργασία: ένα σύστημα πλύσης (παρέχεται ως στάνταρ) με ενσωματωμένο στήριγμα 

για το τηλεχειριστήριο προστατεύει τον χειριστή και το κρατά στεγνό, το επίπεδο δάπεδο και οι 

ασφαλισμένες πλατφόρμες διευκολύνουν την κίνηση γύρω από το μηχάνημα. Ένα μεγάλο κουτί 

αποθήκευσης μπορεί να περιέχει μπότες και πρόσθετο σωλήνα παροχής νερού που μπορεί να 

καθοριστεί ως προαιρετική επιλογή. 

Με το καινούργιο ενσωματωμένο σύστημα πλύσης, χρειάζεται 50% λιγότερος χρόνος για την 

ασφαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση της λειτουργίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την υψηλότερη απόδοση της επένδυσης για τον κάτοχο της μηχανής, ο 

οποίος έχει τη δυνατότητα να περάσει περισσότερο χρόνο στον αμπελώνα.  Επιπλέον, όλα αυτά 

τα χαρακτηριστικά για το πλύσιμο είναι στάνταρ σε όλες τις νέες σειρές Braud 9000. 



 

Χάλκινο μετάλλιο για το έξυπνο σύστημα διαχείρισης “Intelligent Management System 2.0” 

που μειώνει το κόστος ιδιοκτησίας και μεγιστοποιεί την κερδοφορία 

 

 
 

Η συνεχής αυτόματη διαχείριση στροφών κινητήρα από το IMS 2.0 μειώνει την κατανάλωση 

καυσίμου στον δρόμο κατά 20% σε σύγκριση με την πρώτη γενιά, ως αποτέλεσμα χαμηλότερων 

στροφών κινητήρα μόλις στις 1800 στα 25km/h. Εξοικονομεί καύσιμο σε όλες τις λειτουργίες, 

συμπεριλαμβανομένης της πολυλειτουργικότητας, και επιτυγχάνει μέγιστη κατανάλωση καυσίμου 

μόλις 11 λίτρα / ώρα. Οι σταθερές παράμετροι του IMS 2.0 έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκομιδή 

κορυφαίας ποιότητας. Μαζί με την αποδοτική απόδοση καυσίμου, αυτό μεγιστοποιεί την 

κερδοφορία. 

Η αυτόματη διαχείριση στροφών του κινητήρα ρυθμίζεται συνεχώς στις χαμηλότερες στροφές, 

μειώνοντας τα επίπεδα θορύβου και προσφέροντας σταδιακή οδήγηση, θέτοντας ένα νέο σημείο 

αναφοράς στην άνεση οδήγησης. Επιπλέον, η οθόνη αφής IntelliView IV και η διάταξη των 

χειριστηρίων, τα οποία ομαδοποιούνται, έχουν ως αποτέλεσμα την εύκολη λειτουργία και 

αυξάνουν την άνεση οδήγησης. Ομοίως με το ολοκληρωμένο πλύσιμο, όλες οι νέες μηχανές της 

σειράς Braud 9000 έρχονται με τη δεύτερη γενιά IMS 2.0 ως στάνταρ. 

 


