
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η θεριζοαλωνιστική CR Revelation της New Holland αποκτά αναβάθμιση ισχύος και 
ανεβάζει τον πήχη της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και την ποιότητα του 
καρπού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αναβάθμιση ισχύος έως 5%  για ενίσχυση της απόδοσης στα περισσότερα μοντέλα της σειράς 

• Έως 25% μεγαλύτερη παραγωγικότητα τα τελευταία 5 χρόνια, εκτεταμένη διάρκεια συγκομιδής και 

αυξημένη ικανότητα μεταφοράς καρπών 

• Κορυφαία τεχνολογία για οικονομία στην  κατανάλωση καυσίμου σε συμμόρφωση με τα πρότυπα 

εκπομπών καυσαερίων Φάσης 5 

• Ανανέωση του εσωτερικού της καμπίνας που βελτιώνει την ορατότητα και την εμπειρία του χειριστή 

 



Η σειρά θεριζοαλωνιστικών μηχανών CR Revelation της New Holland εδραιώνει την υπεροχή της με μια 

αναβάθμιση ισχύος και μια σειρά βελτιώσεων, οι οποίες ανεβάζουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την 

καλύτερη, στην κατηγορία της, ποιότητα καρπού. Επίσης παρουσιάζει την κορυφαία τεχνολογία ECOBlue™ 

HI-eSCR 2 σε συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων Φάσης 5, διατηρώντας την εξαιρετική 

οικονομία καυσίμου των προηγούμενων μοντέλων. 

 

Ο Lars Skjoldager Sørensen, επικεφαλής της γραμμής μηχανημάτων συγκομιδής, δήλωσε: «Η σειρά 

θεριζοαλωνιστικών CR Revelation συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη στην απόδοση και την ποιότητα του 

καρπού. Αγωνιζόμαστε συνεχώς για την αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας των πελατών 

μας, έχουμε κάνει περισσότερες από 100 ποιοτικές βελτιώσεις μόνο τους τελευταίους 24 μήνες – εκτός από 

το σύστημα αυτοματισμού IntelliSense™ που πήγε την αυτοματοποίηση σε ένα νέο επίπεδο όταν το 

παρουσιάσαμε πέρσι. Η CR Revelation κυριαρχεί ως η υπέρτατη θεριζοαλωνιστική για τον επαγγελματία 

αγρότη που θέλει την καλύτερη απόδοση της συγκομιδής, ποιότητα καρπού και χαμηλό συνολικό κόστος 

χρήσης».  

                                                                                                     

Η ισχύς αναβαθμίζεται έως 5%  για ενίσχυση της απόδοσης στα περισσότερα μοντέλα της σειράς 

Η New Holland προχωρεί στην αναβάθμιση ισχύος στα μοντέλα CR10.90 και CR8.80 με αυξήσεις σε όλη την 

υπόλοιπη σειρά. Στα μικρά μοντέλα της σειράς, CR7.80 και CR7.90 έχει αυξήσει την ισχύ κατά 14hp και 11hp 

αντίστοιχα. Το μοντέλο CR8.90 τώρα «φοράει» κινητήρα Cursor 13 που φτάνει έως 544 hp – 27 hp 

περισσότερο από τον προηγούμενο, ενώ τα μοντέλα CR 9.80 και CR 9.90 επωφελούνται με  29hp επιπλέον, 

φτάνοντας τελικά έως 600 hp.  

Τα μοντέλα CR8.80 και CR10.90 διατηρούν την ισχυρή απόδοσή τους με μέγιστη ισχύ 517hp και 700 hp 

αντίστοιχα. 

 

Έως 25% μεγαλύτερη παραγωγικότητα τα τελευταία 5 χρόνια, εκτεταμένη διάρκεια συγκομιδής και 

αυξημένη ικανότητα μεταφοράς καρπού 

Η σειρά θεριζοαλωνιστικών CR Revelation συνεχίζει να χτίζει πάνω στην ισχυρή κληρονομιά των 45 χρόνων 

εμπειρίας με την πρωτοποριακή τεχνολογία διπλού ρότορα. Η συνεχής αυτή βελτίωση οδήγησε σε αύξηση 

της παραγωγικότητας της συγκομιδής έως 25% τα τελευταία πέντε χρόνια.  Επιπροσθέτως, η διάρκεια 

συγκομιδής της CR μπορεί να επεκταθεί, ξεκινώντας νωρίτερα το πρωί και τελειώνοντας αργότερα τη νύχτα, 

συμβάλλοντας περαιτέρω στην υψηλή καθημερινή παραγωγικότητα. 

 

Η αποδοτικότητα του αλωνισμού του ρότορα 17” στα μοντέλα CR7.80, CR7.90 και CR8.80 έχει βελτιωθεί με 

τα νέα κατά 20 mm υψηλότερα καλύμματα καρπού και την αυξημένη ταχύτητα στο κοπανιστήρι. Διαθέτει 

επίσης μια ρυθμιζόμενη κόφα στο κοπανιστήρι, που μπορεί να ανοίξει και να κλείσει σε λεπτά. Έχει αυξημένη 

επιφάνεια για να παρέχει 0,26 m2 επιπλέον επιφάνεια διαχωρισμού (αύξηση 75%) με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα. Οι βελτιώσεις αυτές αποφέρουν αύξηση 10% στην απόδοση των εν λόγω μοντέλων. 

 

Ο βαριάς κατασκευής και μεγάλης δυνατότητας ρότορας 22” των τεσσάρων μοντέλων της σειράς, επίσης 

επωφελείται από την αύξηση της ταχύτητας στο κοπανιστήρι, που συνεισφέρει περαιτέρω στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και έως 5% στην αύξηση της απόδοσης. 

 

Το νέο υψηλής χωρητικότητας αναβατόριο καρπού στο 14.500 λίτρων σιλό, στα μοντέλα CR9.90 και 

CR10.90, αυξάνει τον όγκο μεταφοράς καρπού κατά 10%. Αυτό επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες συγκομιδής 

σε καλλιέργειες υψηλής απόδοσης, ενισχύοντας περισσότερο την τεράστια αποδοτικότητα και 

παραγωγικότητα αυτών των μοντέλων. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κορυφαία τεχνολογία για οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου σε συμμόρφωση με τα πρότυπα 

εκπομπών καυσαερίων Φάσης 5 

Η σειρά θεριζοαλωνιστικών CR Revelation συμμορφώνεται με τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων Φάσης 5 

με την κορυφαία τεχνολογία ECOBlue™ HI-eSCR 2, διατηρώντας έτσι την εξαιρετική οικονομία καυσίμου των 

προηγούμενων μοντέλων. Σε συνδυασμό με το μεγάλο διάστημα των 600 ωρών μεταξύ των service, έχουμε 

χαμηλό κόστος λειτουργίας της θεριζοαλωνιστικής.  

 

Ανανέωση του εσωτερικού της καμπίνας που βελτιώνει την ορατότητα και την εμπειρία του χειριστή. 

Το εσωτερικό της καμπίνας στις θεριζοαλωνιστικές CR Revelation έχει ανανεωθεί με ένα νέο συνδυασμό πιο 

σκούρων χρωμάτων που μειώνει τις αντανακλάσεις στο παρμπρίζ και βελτιώνει την ορατότητα. Το 

αλουμινένιο φινίρισμα στο ταμπλό δίνει στην καμπίνα εξαιρετική αίσθηση αυτοκινήτου. Τα σκούρα χρώματα 

στην επένδυση της καμπίνας είναι λιγότερο ευαίσθητα σε λεκέδες και βρωμιά. 

 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΥΠΟΙ ΡΟΤΟΡΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 

kW/hp 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΙΣΧΥΣ 
kW/hp 

ΣΙΛΟ 

λίτρα 

CR 7.80 Φάση 5 17“ 275/374 305/415 10.500 

CR 7.90 Φάση 5 17“ 308/419 338/460 11.500 

CR 8.80 Φάση 5 17“ 345/469 380/517 
11.500 (Everest) 

12.500 

CR 8.90 Φάση 5 22“ 365/496 400/544 
11.500 (Everest) 

12.500 

CR 9.80 Φάση 5 22“ 400/544 441/600 
11.500 (Everest) 

12.500 

CR 9.90 Φάση 5 22“ 400/544 441/600 14.500 

CR 10.90 Φάση 5 22“ 470/639 515/700 14.500 

 


