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Van pioniers tot meesters:
een halve eeuw onovertroffen productiviteit.
NOG EEN WERELDPRIMEUR!
In 1961 zorgde New Holland voor een revolutie in de mechanisatie
van hakselaars: de succesvolle getrokken hakselaar werd omgevormd
tot de eerste zelfrijdende hakselaar. Dankzij deze gedurfde zet
vergrootte New Holland ingrijpend de prestaties in het veld. In lijn
met haar ambitieuze filosofie introduceerde New Holland gedurende
de voorbije 50 jaar een uitgebreide reeks baanbrekende primeurs
in de sector, om de rentabiliteit van haar klanten te verbeteren.
Vandaag weerspiegelt de FR9000-reeks de continue toewijding
van New Holland om producten te bieden die beantwoorden
aan de noden van de meest veeleisende gebruikers.

FR9000 BEPERKTE EDITIE
Een strikt beperkte editie van vijftig FR9000-hakselaars zal de 50e verjaardag kenmerken van de introductie
van ‘s werelds eerste zelfrijdende hakselaar. Hun uitgesproken stijl omvat een verchroomde uitlaat, in het
oog springende gedenkplaatjes, een luxueuze stoel en een lederen stuurwiel. Dat alles zorgt ervoor dat
New Holland reeds een halve eeuw symbool staat voor uitstekende prestaties. Hun eigenaars zullen een
statement maken met een gedurfde trendsetter.

VARIFLOW™-PRECISIEBLAZER

HET ORIGINEELST EN HET BEST

Door een verschillende positie van de blazer t.o.v. de
snijtrommel staat het Variflow™-systeem garant voor een
maximale blaaskracht in alle gewassen. Ook bij het niet
gebruiken van de gewaskneuzer worden aldus maximale
prestaties behaald.

Het New Holland MetaLoc™-systeem op de
FR9000-modellen brengt metaaldetectie op hakselaars
naar een nieuwe dimensie: om gedetecteerd metaal
in de grootste hakselmodule snel en eenvoudig op te
sporen en te verwijderen, toont het MetaLoc™-systeem
de detectiezone op het IntelliView™ III-touchscreen.

SCHERPE MESSEN, PRECIEZE
INSTELLING VAN HET TEGENMES
Een betere kwaliteit van het veevoeder en een
lagere vermogensbehoefte zijn het resultaat van
een vlijmscherpe snijactie. Naast het met grote
nauwkeurigheid scherp houden van de messen,
past het gepatenteerde Adjust-O-Matic™-systeem
ook automatisch en precies de afstand van
mes tot tegenmes aan.

50 JAAR ZELFRIJDENDE HAKSELAARS: NEW HO
GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VAN DE EXPERTS

LAAT DE FR DE AANHANGWAGEN VOOR U VULLEN!
Een hakselaar besturen vraagt een uitgebreide ervaring en veel concentratie.
Voor een maximale focus op de gewastoevoer en de vooruitgang op het veld,
detecteert het ingenieuze 3D-cameragebaseerde IntelliFill™-systeem automatisch
de boord van de aanhangwagen en controleert de toevoer. Ongeacht de grootte
of rand van uw aanhangwagen, controleert dit systeem automatisch de blaaspijp
om perfect tot de randen van de aanhangwagen te vullen, zonder verspilling.

ACCURAAT GEGEVENSBEHEER
VOOR MEER EFFICIËNTIE

COMFORTABELE BESTUURDERS
VOOR EEN BETERE PRODUCTIVITEIT

Een vochtigheidmeetsysteem levert continu informatie over
zowel de realtime- als de gemiddelde vochtigheidsgraad.
Sensoren in de invoerrollen versturen debietgegevens die,
in combinatie met de rijsnelheid, precieze opbrengstinformatie
verschaffen. Deze feedback wordt getoond op de IntelliView™
III-monitor, waardoor bestuurders het inkuilproces beter
kunnen controleren en zo ook een
betere gewaskwaliteit bekomen.

De IntelliView™ III-kleurenmonitor met touchscreen
heeft alle gegevens bij de hand die een professioneel
bestuurder nodig heeft. Het brede scherm maakt
het zelfs eenvoudiger om de machine-instellingen
te optimaliseren, voor maximale v4eldprestaties.
De CommandGrip™-rijhendel biedt het toppunt
in ergonomische bediening, door de meest gebruikte
bedieningen te groeperen waar u ze nodig hebt.
Het onbelemmerd 360°-zicht beperkt
de vermoeidheid van de bestuurder, voor een
maximale efficiëntie tijdens lange veldhakseldagen.

DE FR9000-MODELLEN VERGROTEN UW WINST

LLAND HEEFT DE RUIMSTE ERVARING

BRANDSTOF BESPAREN MET
HET POWER CRUISE™ II-SYSTEEM
Dankzij het Power Cruise™ II-motormanagementsysteem
kunt u in het veld tot 15% brandstof besparen.
Dit rijconcept past het motortoerental en de rijsnelheid
aan in functie van de gewasbelasting. Het systeem
garandeert indien gewenst het volledig beschikbaar
vermogen, terwijl zoveel mogelijk kosten worden
bespaard bij lichtere belasting. Tijdens wegtransport
daalt het motortoerental automatisch tot de laagst
mogelijke tpm, met een minimum van 1400, wat
een brandstofbesparing tot 20% oplevert.

GEAVANCEERDE
MOTORTECHNOLOGIE
BESPAART GELD
New Hollands partnerschap met Fiat Powertrain Technologies
resulteerde in de introductie van de Turbo Compound-technologie
voor intensieve veldhakseltoepassingen. Deze toonaangevende
technologie gebruikt de uitlaatgassen van de turbocompressor
op de FR9060, om een brandstofbesparing van 8% bij hetzelfde
motorvermogen te bereiken.

De FR:
ontworpen door experts, geleverd met passie.

GEBOUWD DOOR SPECIALISTEN

EXPERTISE BIJ UW NEW HOLLAND DEALER

De FR9000 zelfrijdende hakselaar werd ontworpen door ingenieurs met ‘geel bloed’, en is
ontwikkeld en gebouwd in Zedelgem. Samen met New Hollands andere topproductlijnen, de
wereldberoemde CX8000- en CR9000-maaidorsers en BB9000 grote balenpersen, geniet de
FR9000-reeks de ruime ervaring van een gesofisticeerd productontwikkelingsproces en de
uitgebreide kennis van een toegewijd personeelsbestand in een World Class Manufacturingvestiging. Het is niet toevallig dat New Holland Zedelgem koos als zijn wereldwijde Centre
of Excellence voor oogstproducten.

U kunt het volste vertrouwen hebben in New Holland dealers, want ze werden
geselecteerd voor verkoop, ondersteuning en onderhoud van zelfrijdende
hakselaars. Onze dealers beschikken over de kennis, de expertise en het
opgeleide personeel om uw investering ten volle te laten renderen.
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MEER VOORZETSTUKKEN VOOR 365 DAGEN LANG OOGSTEN

newholland.com

