ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η χορτοδετική της New Holland BigBaler 1290 υψηλής πυκνότητας παρέχει απόλυτη
αποδοτικότητα και παραγωγικότητα
• Έως 22% μεγαλύτερη πυκνότητα από τις συμβατικές μεγάλες χορτοδετικές τετράγωνων
δεμάτων
• Αυξημένη παραγωγικότητα και άνεση με το μοναδικό βραβευμένο κιβώτιο ταχυτήτων
SmartShift™
• Υπεροχή και υψηλή απόδοση με το σύστημα χορτοκοπής 29 μαχαιριών CropCutter™
• Ζωοτροφές χωρίς πλαστικό με την τεχνολογία δετικού Loop MasterTM που εξαλείφει τα
υπολείμματα σπάγγου και αυξάνει την αντοχή του κόμπου σε εφελκυσμό
• Πρωτοποριακό σύστημα υδραυλικής ανάρτησης άξονα με μεγάλες διπλές ρόδες
• Σχεδιασμένη για αντοχή και χαμηλό κόστος χρήσης

Η New Holland Agriculture ανεβάζει τον πήχη στην παραγωγικότητα και την άνεση με τη νέα
BigBaler 1290 Υψηλής Πυκνότητας, καθιστώντας την, την πιο αποτελεσματική χορτοδετική
μεγάλων τετράγωνων δεμάτων στην κατηγορία της. Παράγει μπάλες έως 22% υψηλότερης
πυκνότητας από τις συμβατικές χορτοδετικές μεγάλων τετράγωνων δεμάτων, αυξάνοντας
σημαντικά την απόδοση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Το νέο συλλεκτικό
MaxiSweep™ βοηθά τη συλλογή χόρτου με μεγαλύτερους ρυθμούς, με αποτέλεσμα αυξημένη
παραγωγική ικανότητα και απόδοση. Επίσης παρουσιάζει το μοναδικό σύστημα μετάδοσης
κίνησης SmartShift™, νικητή του ασημένιου μεταλλίου στην Agritechnica, που παρέχει μια
ομαλή εκκίνηση με αποτέλεσμα μεγαλύτερη άνεση για τον χειριστή και προστασία
υπερφόρτωσης για το τρακτέρ. Η μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία δετικού Loop MasterTM
διασφαλίζει, το καλύτερο στην κατηγορία του, συμπαγές δέσιμο και προστατεύει το περιβάλλον
και τις ζωοτροφές εξαλείφοντας τα υπολείμματα σπάγγου. Η κοντή κοτσαδούρα εξασφαλίζει
άριστη ορατότητα για τον οδηγό και ευελιξία. Η άνεση ενισχύεται περαιτέρω με ένα νέο
περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη που χρησιμοποιεί τη μεγάλη οθόνη αφής IntelliView IV.
Μια σειρά από αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά, όπως η τεχνολογία IntelliCruise™ που
αυτόματα προσαρμόζει την ταχύτητα του τρακτέρ, προσθέτει στην παραγωγικότητα και την
άνεση της χορτοδετικής BigBaler 1290 High Density.

Ο Simon Nichol, επικεφαλής της Παραγωγής μηχανημάτων χορτονομής, δήλωσε: «Η BigBaler
1290 Υψηλής Πυκνότητας θέτει νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα,
παρέχοντας μεγαλύτερη κερδοφορία, μεγιστοποιώντας το βάρος του δέματος και μειώνοντας το
κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς. Είναι ιδανική για επαγγελματίες που ασχολούνται με τη
χορτονομή, οι οποίοι απολαμβάνουν τα οφέλη κερδοφορίας που προκύπτουν από την
υψηλότερη παραγωγικότητα και το χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης».
Έως 22% μεγαλύτερη πυκνότητα από τις συμβατικές μεγάλες χορτοδετικές τετράγωνων
δεμάτων

Η BigBaler 1290 Υψηλής Πυκνότητας διαθέτει τον μακρύτερο θάλαμο δεμάτων στην κατηγορία
της, 4,05 μέτρα και εντυπωσιακή δύναμη εμβόλου. Με 748 χιλιοστά διαδρομή, η δύναμη του
κόπανου είναι σημαντικά μεγιστοποιημένη για να φτάσει σχεδόν 58% περισσότερο από τα
μοντέλα Plus, για ακόμα πυκνότερα δέματα. Οι βαρέως τύπου «πόρτες» συμπίεσης στον
θάλαμο δεμάτων λειτουργούν με τρείς κυλίνδρους διπλής ενέργειας επάνω και δύο αριστερά και
δεξιά, κάτι το οποίο είναι μοναδικό για αυτή την εφαρμογή. Οι κύλινδροι διπλής ενεργείας
ελέγχονται από δύο υδραυλικές αντλίες και εξασφαλίζουν πλήρη πυκνότητα από τα πρώτα
δέματα, κατά την έναρξη με κενό θάλαμο δεμάτων.

Η BigBaler 1290 Υψηλής Πυκνότητας επίσης διατηρεί από το προηγούμενο μοντέλο όλα τα
πλεονεκτήματα του ιδιαιτέρως αποδοτικού συστήματος CropCutter™ και της τεχνολογίας του
θαλάμου προ-συμπίεσης ειδικά κατασκευασμένου για υψηλής πυκνότητας χορτοδεσία.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μαζί με την υψηλότερη ταχύτητα ρότορα συγκριτικά με τα μοντέλα
PLUS, έχουν ως αποτέλεσμα την εξαιρετική απόδοση χορτοδεσίας στο χωράφι, λιγότερες

μπάλες ανά χωράφι, περισσότεροι τόνοι ανά ρυμούλκα : υψηλότερη παραγωγικότητα με
εξοικονόμηση κόστους χρόνου και μεταφοράς.
Αυξημένη παραγωγικότητα και άνεση με το μοναδικό βραβευμένο κιβώτιο ταχυτήτων
SmartShift™
Η μοναδική ιδέα της μετάδοσης κίνησης, νικήτρια του αργυρού μεταλλίου στην Agritechnica,
διαθέτει τεχνολογία εκκίνησης δύο ταχυτήτων powershift που παρέχει ένα ομαλό κομπλάρισμα
με 79% αύξηση στη ροπή. Ο χειριστής δίνει κίνηση από το PTO του τρακτέρ με 850 σ.α.λ., το
κιβώτιο ταχυτήτων SmartShift™ αυτόματα αλλάζει από 1η σε 2α ταχύτητα, επιταχύνοντας σε
μέγιστη ταχύτητα βολάν 1.440 σ.α.λ. σε πλήρη ταχύτητα PTO – μία από τις υψηλότερες
ταχύτητες βολάν στην κατηγορία της. Αυτή η ομαλή διαδικασία εκκίνησης προστατεύει το
τρακτέρ και την μετάδοση κίνησης της πρέσας. Το βολάν είναι σημαντικά βαρύτερο από ό,τι στα
μοντέλα BigBaler Plus και έχει 16% μεγαλύτερη διάμετρο, που ανέρχεται στα 1.080 χιλιοστά. Η
υψηλή ταχύτητα του βολάν και το μεγαλύτερο μέγεθος παρέχουν 230% περισσότερη ενέργεια,
με αποτέλεσμα πιο άνετη και αποδοτική χορτοδεσία. Ένα ψυχόμενο πολύδισκο φρένο,
ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων, επιβραδύνει το έμβολο και το σταματά όταν φτάσει στη
βέλτιστη θέση έναρξης. Χρησιμεύει επίσης ως φρένο έκτακτης ανάγκης σταματώντας το έμβολο
μέσα σε 8 δευτερόλεπτα. Πρόσθετα οφέλη για τους πελάτες είναι η λειτουργία συντήρησης με
αργή περιστροφή και η προστασία υπερφόρτωσης. Επίσης αυτό που συμβάλλει στην υψηλή
παραγωγικότητα της χορτοδετικής BigBaler 1290 High Density είναι το νέο συλλεκτικό
MaxiSweep™ 2,35 μέτρων, το οποίο είναι ιδανικό για τις φαρδιές σειρές που αφήνουν οι
σημερινές θεριζοαλωνιστικές υψηλής απόδοσης.
Υπεροχή και υψηλή απόδοση με το σύστημα χορτοκοπής 29 μαχαιριών CropCutter™
Το σύστημα CropCutter™ εγγυάται μία ελεγχόμενη και ανώτερης ποιότητας κοπή χόρτου χάρη
στα 29 μαχαίρια με προστασία ελατηρίου και ένα ζευγάρι δακτύλων στον ρότορα για κάθε
μαχαίρι. Η υψηλότερη ταχύτητα ρότορα σε σύγκριση με τα μοντέλα PLUS εγγυάται επίσης μια
υψηλότερη απόδοση σε όλες τις συνθήκες.

Ζωοτροφές χωρίς πλαστικό με την τεχνολογία δετικού Loop MasterTM που εξαλείφει τα
υπολείμματα σπάγγου και αυξάνει την αντοχή του κόμπου σε εφελκυσμό
Η BigBaler 1290 High Density διαθέτει την τεχνολογία δετικού Loop MasterTM της New Holland,
η οποία χτίστηκε πάνω στο δοκιμασμένο σύστημα διπλού κόμπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

έως και 26% μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού που μειώνει τα σπασίματα και εξαλείφει τα
υπολείμματα σπάγγου. Τα οφέλη είναι δύο : 1) Εξαλείφει πάνω από 6 χιλιόμετρα ή 46 κιλά
υπολείμματα σπάγγου σε 10.000 δέματα. Αυτά τα υπολείμματα που συνήθως μένουν στο
χωράφι, δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και τις ζωοτροφές του πελάτη. 2) Εξασφαλίζει πολύ
σφιχτούς κόμπους μειώνοντας σημαντικά το σπάσιμο του σπάγγου, πράγμα πολύ ενοχλητικό
για κάθε οδηγό πρέσας.
Το νέο, πολύ μεγάλο κουτί φιλοξενεί 36 XL καρούλια σπάγγου που είναι ήδη συμβατά με τα
μελλοντικά καρούλια XXL που θα ζυγίζουν πάνω από 15 κιλά. Και τα 36 καρούλια μπορούν να
συνδεθούν συγχρόνως, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να παραχθούν έως και 1.400 μπάλες χωρίς
επαναφόρτωση. Ο σπάγγος είναι επίσης εξαιρετικά εύκολο να φορτωθεί : οι υδραυλικοί άξονες
της πρέσας επιτρέπουν στο κουτί να χαμηλώσει κοντά στα έδαφος. Το κουτί σπάγγου διαθέτει
ένα υδραυλικό σύστημα και μπορεί να περιστραφεί πλήρως προς τα έξω, κάνοντας τον
καθαρισμό ακόμα ευκολότερο.
Πρωτοποριακό σύστημα υδραυλικής ανάρτησης άξονα με μεγάλες διπλές ρόδες
Η BigBaler 1290 High Density παρουσιάζει τον νέο υδραυλικό άξονα με υδραυλική ανάρτηση
που παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση στο έδαφος και διασφαλίζει τέλεια κατανομή βάρους στους
τέσσερις τροχούς για χαμηλή αντίσταση στην κύλιση. Αυτό δεν βελτιώνει μόνο την απόδοση της
χορτοδετικής στον δρόμο και στο χωράφι, αλλά μειώνει και την φθορά των ελαστικών. Οι
υδραυλικοί άξονες παρέχουν άριστη πρόσβαση για τη συντήρηση, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
σούστες να μπλοκάρουν την περιοχή.
Η BigBaler 1290 High Density προσφέρει ελαστικά μεγαλύτερης διαμέτρου, έως 1,4 μέτρα, που
μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο
μεγάλα μεγέθη τροχών, τα οποία παραμένουν εντός του συνολικού πλάτους των 3 μέτρων.
Σχεδιασμένη για αντοχή και χαμηλό κόστος χρήσης
Η BigBaler 1290 High Density, αναπτύχθηκε από το Κέντρο Σχεδιασμού της CNH Industrial, για
να διαρκέσει. Το νέο βαρέως τύπου σασί σχεδιάστηκε για να διαχειριστεί τα υψηλότερης
πυκνότητας φορτία που προσφέρει αυτή η χορτοδετική, με το νέο σχέδιο τοποθέτησης κιβωτίου
ταχυτήτων ψηλά, διασφαλίζεται η αντοχή και η μειωμένη συσσώρευση υλικών. Το νέο σύστημα
επαναφοράς της κούνιας των βελόνων παρέχει αξιόπιστη προστασία βελόνων.
Το νέο εξαιρετικό κύριο κιβώτιο ταχυτήτων έχει δύο γρανάζια κίνησης που περιστρέφουν τον
δευτερεύοντα άξονα που σημαίνει ότι υπάρχει μία αυξημένη περιοχή επαφής μεταξύ των
γραναζιών για αυξημένη αντοχή και πιο αποτελεσματική ισορροπημένη κατανομή των φορτίων.
«Με τη νέα BigBaler 1290 High Density, η New Holland επενδύει περαιτέρω στον εμπλουτισμό
των διαθέσιμων μηχανημάτων χορτονομής και ζωοτροφών», σχολίασε ο Carlo Lambro,
Πρόεδρος της New Holland. «Αυτό το τελευταίο μοντέλο, που χτίστηκε στο Κέντρο Τέλειας
Συγκομιδής, στο Zedelgem Βελγίου, είναι το αποκορύφωμα της πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας
στην χορτοδεσία και για άλλη μια φορά ανεβάζει τον πήχη της απόδοσης που προσφέρουμε
στους πελάτες μας».

