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tc. twoja najlepsza inwestycja.

Masz gospodarstwo 100-150 ha. Chcesz być niezależny od firm usługowych i żniwować w najbardziej optymalnym terminie. Wówczas nowy model TC jest właśnie 
dla Ciebie. Hedery Varifeed™ o podwyższonej wydajności zbierają jeszcze więcej plonów jednocześnie nie uszkadzając słomy oraz ziarna. Wielokrotnie nagrodzona 
technologia Opti-Fan™ poprawia skuteczność czyszczenia i pozwala uzyskać wyższą jakość ziarna. Technologia ECOBlue Hi-eSCr spełniająca normy emisji spalin 
Tier 4B zapewnia najniższe zurzycie paliwa. Charakterystyczna sylwetka maszyn żniwnych New Holland sprawia, że są one rozpoznawane przez niemal wszystkich 
polskich rolników. Produkowany od ponad dwudziestu lat kombajn TC jako lider tego segmentu zapewnia użytkownikom doskonałą wydajność w atrakcyjnej cenie.
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Komfortowa kabina Harvest Suite™
Zupełnie nowa, przestronna kabina zapewnia 
niezrównaną widoczność i doskonały komfort 
operatora dzięki amortyzowanemu fotelowi, 
wyjmowanej chłodziarce oraz, odbiornikowi 
radiowemu z odtwarzaczem MP3 obsługującemu 
technologię Bluetooth.

pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym
Opcjonalny zestaw wilgotnościomierza przesyła w 
czasie rzeczywistym odczyty do kabiny, umożliwiając 
precyzyjną kalibrację ustawień przekładającą się na 
doskonałą jakość zbieranego ziarna.

intuicyjny monitor 
infoView™ ii
Ustawiaj i obserwuj kluczowe 
parametry zbioru na 
monitorze infoView™ ii.

Modele tc4.90 tc5.70 tc5.80 tc5.90
Maks. moc silnika przy 2000 obr./min.- iSO 14396 (kW/KM) 129/175* 129/175* 167/227 190/258

Szerokość cięcia (m) 3,96 - 5,18 3,96 - 5,18 3,96 - 6,10 3,96 - 6,10

Układ 2 bębnów l – – –

Układ 3 bębnów – O O O

średnica / szerokość bębna (m) 0,607 / 1,04 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30

Separator obrotowy O O O O

Powierzchnia oddzielania (z sep. obr./bez sep. obr.) (m2) 0,938 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186

Liczba wytrząsaczy słomy 4 5 5 5

Powierzchnia wytrząsacza słomy (z sep. obr./bez sep. obr.) (m2) 5,19 / 5,35 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69

Powierzchnia czyszczenia (m2) 3,44 4,3 4,3 4,3

System poziomowania Smart Sieve™ Opc: 25% Opc: 25% Opc: 25% Opc: 25%

Pojemność zbiornika ziarna (l) 5000 5200 6400 6400

Typ napędu jazdy Hydro. Hydro. Hydro. Hydro.

Większe zbiorniki na ziarno
Duży zbiornik ziarna o pojemności 6400 litrów zwiększa 
niezależność podczas żniw i ułatwia logistykę.

l Standard     O Opcja     – Niedostępne     * przy 1800 obr./min. 



42 KOMBAJNy TrADyCyJNE

cX5000 i cX6000 elevation. Wszechstronne i niezawodne.

Kombajny CX5000 i CX6000 Elevation odznaczają się charakterystyczną stylistyką New Holland. Dzięki technologii czterech bębnów gwarantują one doskonałą 
wydajność i jakość zbioru. System Opti-Thresh™ umożliwia operatorowi dostosowanie intensywności omłotu pod kątem wydzielania ziarna i jakości słomy, a funkcja 
Smart Sieve™ odziaływująca na układ czyszczący, niweluje negatywny wpływ nachyleń bocznych terenu do 25%. Nowy, kaskadowy system czyszczący Triple-Clean™ 
zapewnia wzrost wydajności czyszczenia nawet do 15%. Wszystkie modele są napędzane przez silniki Nef oraz Cursor spełniające normy emisji spalin Tier 4B, dzieki 
zastosowaniu technologi ECOBlue™ Hi-eSCr.
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Kaskadowy system czyszczący triple-clean™
Zwiększa wydajność czyszczenia aż o 15% dzięki 
dodatkowej kaskadzie zamontowanej na środku 
podsiewacza, w którym dodatkowy podmuch 
powietrza usuwa duże ilości plew i zgonin przed 
dotarciem do głównych sit. 

Segmentowe klepiska 
W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności 
podczas zmiany typu zbieranej rośliny można 
wymienić we własnym zakresie klepisko w zaledwie 
20 minut, by zminimalizować czas przestoju i 
zmaksymalizować czas żniw.

twoja prawa ręka 
Na pulpicie znajduje się dźwignia wielofunkcyjna 
Commandgrip™ umożliwiająca operatorowi intuicyjne 
i ergonomiczne sterowanie wszystkimi parametrami 
związanymi z hederem, kierunkiem i prędkością jazdy.

Modele cX5080 elevation cX5090 elevation cX6080 elevation cX6090 elevation
Maks. moc silnika przy 2000 obr./min.- iSO 14396 (kW/KM) 190/258 220/300 220/300 250/340

Szerokość cięcia (m) 4,57 - 7,62 4,57 - 7,62 4,57 - 9,15 4,57 - 9,15

Układ 4 bębnów O O O O

średnica / szerokość bębna (m) 0,60 / 1,30 0,60 / 1,30 0,60 / 1,56 0,60 / 1,56

Separator obrotowy O O O O

Powierzchnia czyszczenia (m2) 1,988 1,988 2,387 2,387

Liczba wytrząsaczy słomy 5 5 6 6

Powierzchnia wytrząsacza słomy (m2) 5,38 5,38 6,45 6,45

Powierzchnia czyszczenia (m2) 4,321 4,321 5,207 5,207

System poziomowania Smart Sieve™ Opc: 25% Opc: 25% Opc: 25% Opc: 25%

Pojemność zbiornika ziarna (l) 8300 8300 9300 9300

technologia neutralizująca siłę grawitacji
System Opti-Fan™ zapewnia doskonałą wydajność  
i skuteczność czyszczenia podczas jazdy pod górkę  
i z górki dzięki odpowiednio wyregulowanej prędkości 
wentylatora.

O Opcja

Niska prędkość 
wentylatora

średnia prędkość 
wentylatora

Płaski teren

Wysoka prędkość 
wentylatora

Z górkiPod górkę
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Hillside, Laterale. Żniwa w ekstremalnych warunkach.

Kombajny CX5090 Elevation Laterale i Hillside, CX6090 Elevation Laterale i TC5.90 Hillside zostały zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, by neutralizowały strome 
zbocza, na jakie napotykają w polu i by idealnie wypoziomować systemy omłotu i czyszczenia, oraz zachować niezrównaną wydajność zbiorów. Kombajny Laterale eliminuja 
negatywny wpływ pochyłości terenu do 18% w celu utrzymania równomiernego obciążenia na podsiewaczu i zapewniając jednocześnie maksymalną wydajność procesu 
separacji. Modele CX5090 Elevation Hillside i TC5.90 Hillside wyposażone są w dwa układy hydrauliczne, by kompensować nachylenia boczne do 38%, nachylenia podczas 
jazdy pod górkę do 30% oraz do 10% podczas jazdy z górki. Poprawia to komfort operatora, a równocześnie pozwala zachować maksymalną wydajność pracy oraz czyste 
ziarno, niezależnie od tego, jak ekstremalne są warunki.
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Niezmiennie wysoka przepustowość 
podczas jazdy z górki
Modele Hillside posiadają przenośnik palcowy w obudowie 
podajnika, pozwalającą im zachować niezmiennie wysoką 
wydajność podczas pracy na stromych zboczach i jazdy z 
górki, co pozwala zmaksymalizować wydajność.

Zmniejszanie ubijania gleby
W celu zmniejszenia ubijania gleby w polu modele 
Laterale mogą zostać wyposażone w najszersze 
opony 710/75r34.

Opcjonalna tylna oś napędowa
W celu zapewnienia przyczepności do podłoża podczas 
pracy na bardzo stromych zboczach bocznych modele 
Laterale mogą zostać wyposażone w napędzaną 
oś tylną poprawiającą przyczepność do podłoża.

Modele cX5090 elevation
Laterale

cX6090 elevation
Laterale

tc5.90
Hillside

cX5090 elevation
Hillside

Maks. moc silnika przy 2000 obr./min.- iSO 14396 (kW/KM) 220/300 245/333 190/258 220/300

Szerokość cięcia (m) 4,00 - 7,32 4,57 - 7,32 4,57 - 5,18 4,57 - 6,10

Układ 4 bębnów O O – O

Układ 3 bębnów – – O –

średnica / szerokość bębna (m) 0,61 / 1,30 0,61 / 1,56 0,607 / 1,30 0,61 / 1,30

Separator obrotowy O O O O

Powierzchnia czyszczenia (m2) 1,988 2,392 1,820 1,988

Liczba wytrząsaczy słomy 5 6 5 5

Powierzchnia wytrząsacza słomy (m2) 5,38 6,45 4,68 5,38

Powierzchnia czyszczenia (m2) 5,38 6,45 4,32 5,38

System poziomowania Smart Sieve™ Opt: 25% Opt: 25% – –

Opcjonalny system poziomowania na nachyleniach Laterale 18% 18% – –

Opcjonalny system poziomowania Hillside 
(Side-Hill / Up-Hill / Down-hill) (%) – – 36 / 30 / 10 38 / 30 / 10

Pojemność zbiornika ziarna (l) 8300 9300 6400 7300

Koła pionowe: zawsze
W celu poprawy bezpieczeństwa i utrzymania 
przyczepności do podłoża sieć czujników dba o to, by koła 
ciągników Hillside zawsze pozostawały w pozycji pionowej. O Opcja     – Niedostępne
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cX7 i cX8. cel osiągnięty. 

Super-tradycyjne kombajny CX7  i CX8 podnoszą poprzeczkę, jeżeli chodzi o produktywność. Kombajny tradycyjne o największej mocy na świecie sięgającej 490 KM, zapewniając 
niezrównaną wydajność zbioru. Modele CX posiadają  unikalny system bezstopniowej zmiany prędkości wytrząsacza w celu ograniczenia  strat ziarna na pochyłościach, a systemy 
automatycznej adaptacji zapewnia optymalne ustawienia. Silniki Hi-eSCr ECOBlue™, kompatybilne z normami emisji Tier 4B, pozwalają zaoszczędzić na rachunkach za paliwo nawet 10%, 
a gumowe gąsienice SmartTrax™ zmniejszają ubijanie gleby nawet o 57%. Jak gdyby tego było mało, technologia Opti-Fan™ zapewnia najczystsze ziarno. Nadal chcesz czegoś więcej? 
Opcjonalny pomiar wilgotności oznacza, że zbierasz ziarno doskonałej jakości, którego oczekujesz, a pomiar wydajności plonów oznacza, że wiesz, ile zbierasz z danego pola.
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tryb 25 km/h ecO pozwalający 
zaoszczędzić paliwo
Wszystkie modele kołowe osiągają maksymalną 
prędkość jazdy wynoszącą 25 km/h, by skrócić 
czas transportu. Jest ona osiągana przy prędkości 
obrotowej silnika wynoszącej zaledwie 1600 obr./min.  
i pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o 25%. 

Zaświećmy światła, by rozświetlić noc 
podczas zbiorów
Nowy pakiet oświetleniowy LED zapewnia widoczność 
na dużą odległość podczas zbiorów - a dokładniej na 
odległość sięgającą 400 metrów.

Modele cX7.80 cX7.90 cX8.70 cX8.80 cX8.85 cX8.90
Maks. moc silnika przy 2000 obr./min. - iSO 14396 (kW/KW) 250/340 275/374 275/374 295/401 330/449 360/490

Szerokość cięcia (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

Technologia 4 bębnów l l l l l l

średnica / szerokość bębna (m) 0,75/1,30 0,75/1,30 0,75/1,56 0,75/1,56 0,75/1,56 0,75/1,56

Separator odśrodkowy l l l l l l

Powierzchnia oddzielania (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54 2,54

Liczba wytrząsaczy słomy 5 5 6 6 6 6

Powierzchnia wytrząsacza słomy (m2) 4,94 4,94 5,93 5,93 5,93 5,93

Powierzchnia czyszczenia (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Samopoziomujący układ czyszczący O O O O O O

Pojemność zbiornika ziarna (l) 9000 10000 9500/11500 11500 12500 12500

l Standard     O Opcja

technologia Opti-clean™
System Opti-Clean™ poprawia wydajność 
czyszczenia nawet o 20%, poprzez optymalizację 
pracy podsiewacza i sita górnego.

System wytrząsaczy słomy o zmiennej 
prędkości Opti-Speed™
Ekskluzywny system Opti-Speed™ automatycznie 
dostosowuje prędkość wytrząsaczy słomy do 
zbieranego plonu oraz  pochylenia pola, dzięki czemu 
kombajn nie gubi na polu cennego ziarna.

Novedad Técnica 
Fima 2014 (España)
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cr. Nowy wymiar żniw.

Nowa seria kombajnów Cr oparta jest na technologii Twin rotor™ opracowanej przez New Holland z myślą o uzyskaniu jak najczystszej próbki ziarna i zminimalizowaniu 
ilości uszkodzonego ziarna. Będący okrętem flagowym marki kombajn Cr10.90 aktualnie dzierży rekord świata po zebraniu w ciągu 8 godzin największej ilości ziarna, 
to znaczy 797,656 ton. Wiodąca w swojej klasie kabina Harvest Suite™ Ultra ma więcej przeszklonych powierzchni i więcej przestrzeni, co zwiększa komfort operatora 
podczas długich dni roboczych w trakcie żniw. Całkowicie zintegrowany system automatycznego prowadzenia intelliSteer™ czyni zbiory jeszcze wydajniejszymi. Czego tu 
chcieć więcej? No to co powiesz na zbiornik ziarna o pojemności 14500 litrów i prędkość rozładunku wynoszącą 143 litry na sekundę? Technologia Dynamic Feed roll™, 
działająca jako chwytacz kamieni, po drodze, przyśpiesza podawanie plonu, poprawia wydajność i pozwala utrzymać najlepszą w swojej klasie jakość ziarna i słomy. 
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System terraglide Smarttrax™
Zmniejszenie ubijania gleby nawet o 57% Dostosowanie 
do szerokości transportu 3,5 m Pozycja wyjściowa 
silnika przy prędkości 25 km/h Ciesz się płynną 
jazdą dzięki opcjonalnemu systemowi zawieszenia 
Terraglide™. SmartTrax. inteligentny wybór. 

Kabina Harvest Suite™ Ultra
Więcej przestrzeni. Jeszcze większy komfort 
dzięki wyjmowanej chłodziarce. Precyzyjniejsze 
kontrolowanie zespołu żniwnego dzięki nachylonej 
podłodze, zapewniającej lepszą widoczność hedera. 
Większy obszar przeszklenia - 6,3 m2 powierzchni 
zapewnia idealną widoczność.

intuicyjny i adaptacyjny pulpit
W obrębie nowego pulpitu mieści się intuicyjny monitor 
intelliView™ iV z kolorowym ekranem dotykowym, który 
operatorzy mogą ustawić w idealnym dla siebie polu 
widzenia. Wszystkie kluczowe elementy sterownicze 
na dźwigni wielofunkcyjnej Commandgrip™ są 
rozmieszczone w zasięgu dłoni operatora.

Modele cr7.90 cr8.80 cr8.90 cr9.80 cr9.90 cr10.90
Maks. moc silnika przy 2000 obr./min. - iSO 14396 (kW/KW) 330/449 365/496 380/517 420/571 420/571 480/653

Szerokość cięcia (m) 6,10-10,67 6,10-10,67 6,10-12,50 6,10-12,50 6,10-12,50 6,10-12,50

Technologia omłotu i separacji Twin rotor™

średnica wirnika (mm) 432 432 559 559 559 559

Długość wirnika (m) 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638

System Opti-Clean™  l l l l l l

Powierzchnia czyszczenia (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Samopoziomujący układ czyszczący  l l l l l l

Pojemność zbiornika ziarna (l) 9500 12500 12500 12500 14500 14500

technologia twin rotor™
Opracowana przez markę New Holland ponad 40 lat 
temu technologia Twin rotor™ oferuje ogromną, aktywną 
przestrzeń roboczą, zapewniającą bezkonkurencyjne 
podawanie plonu i niezrównaną efektywność oddzielania. 
Nie wspominając już o wiodącym w branży wskaźniku 
uszkodzonych ziaren, wynoszącym zaledwie 0,1%.

l Standard


