
NEW HOLLAND CX5OOO & CX6OOO ELEVATION
CX5O8O I CX5O9O I CX6O8O I CX6O9O 



NAJLEPSZE WSPÓLNE ROZWIÑZANIA
Wzornictwo kombajnów New Holland CX5000 i CX6000 Elevation ujawnia podobieƒstwa 
z flagowà serià kombajnów New Holland, z którymi dzielà one wysokà wydajnoÊç i wyjàtkowà
skutecznoÊç. Profesjonalni u˝ytkownicy mogà si´ cieszyç kombajnem, który zosta∏
zbudowany na lata, dzi´ki zaawansowanej technologii i wysokiemu poziomowi automatyzacji.

NOWY CX5000 I CX6000 ELEVATION. 
ZBIORÑ KA˚DY PLON, 
W KA˚DYM GOSPODARSTWIE.
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Podstawowe modele CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Elevation Elevation Elevation Elevation

SzerokoÊç hedera zbo˝owego (m) 4,57 - 7,62 4,57 - 7,62 4,57 - 9,15 4,57 - 9,15
Moc silnika przy 2100 obr./min (kW/KM) 175/238 200/272 200/272 220/300
Maksymalna moc silnika przy 2000 obr./min (kW/KM) 190/258 220/300 220/300 245/333
SzerokoÊç / Êrednica b´bna (m) 1,3 / 0,60 1,3 / 0,60 1,56 / 0,60 1,56 / 0,60
Liczba wytrzàsaczy s∏omy 5 5 6 6
PojemnoÊç zbiornika ziarna w wersji standard/Hillside (l) 8300 8300 9300 9300

DOSKONA¸A WYDAJNOÂå
Kombajny New Holland CX5000 i CX6000 Elevation wyró˝niajà si´
nadzwyczajnà wydajnoÊcià podczas ˝niw. Zaawansowana konstrukcja m∏ocarni
oraz zespo∏u czyszczàcego pozwala na zwi´kszenie przepustowoÊci,
umo˝liwiajàc szybkà jazd´ podczas zbiorów i osiàganie wysokiej wydajnoÊci
dziennej. Ca∏kowita wydajnoÊç czyszczenia zosta∏a znacznie zwi´kszona dzi´ki
innowacyjnemu systemowi kaskadowemu Triple-Clean™, który zwi´ksza
efektywnoÊç dzia∏ania uk∏adu sitowego o 15%.

NAJSZERSZA UNIWERSALNOÂå W SWOJEJ KLASIE
ElastycznoÊç przy zmianie rodzaju plonu nigdy nie by∏a tak wysoka; jest to
zapewnione dzi´ki ∏atwej wymianie elementów klepiska. Ponadto ∏atwy w u˝yciu
zestaw ustawieƒ dostosowanych do poszczególnych typów roÊlin pozwala
uzyskaç optymalnà wydajnoÊç kombajnu CX Elevation niezale˝nie od rodzaju i
stanu plonu. Szeroki wybór hederów zbo˝owych oraz zespo∏ów ˝niwnych do
upraw rz´dowych zapewnia maksymalnà uniwersalnoÊç kombajnu.

DOSKONA¸A JAKOÂå ZBIORÓW
Uzyskiwanie czystych, nieuszkodzonych
ziaren zbo˝a oraz s∏omy o jakoÊci zgodnej
z wymaganiami klienta jest gwarantowane
dzi´ki niezwykle ∏atwemu dostosowywaniu
kombajnu do ró˝nych ustawieƒ.

¸ATWOÂå OBS¸UGI
Praktyczne zautomatyzowanie wszystkich
podstawowych funkcji kombajnu przyczynia
si´ do u∏atwienia pracy operatora.
Kompletnie wyposa˝ona i komfortowa
kabina Discovery™ III usprawnia
wykonywanie wszystkich czynnoÊci
obs∏ugowych, redukujàc jednoczeÊnie
zm´czenie operatora podczas
wielogodzinnej pracy w czasie ˝niw. 
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HISTORIA NOWOCZESNYCH 
KOMBAJNÓW NEW HOLLAND
PROSTO Z ZEDELGEM
Modele kategorii Êredniej – CX5000 i CX6000 Elevation sà konstruowane w Zedelgem (Belgia), gdzie znajduje si´ globalne
centrum badawczo-konstrukcyjne firmy New Holland. W∏aÊnie tutaj, przed ponad 100 laty, Leon Claeys zbudowa∏ pierwszà
m∏ocarni´, która zrewolucjonizowa∏a prace przy zbiorach zbó˝. DziÊ Zedelgem stanowi synonim prze∏omowych odkryç w tej
dziedzinie. W 1952 wyjecha∏ stàd pierwszy w Europie samobie˝ny kombajn zbo˝owy. Równie˝ dziÊ pomys∏owi in˝ynierowie 
z równà pasjà opracowujà tu kolejne generacje maszyn do zbioru p∏odów rolnych. Dzi´ki zaawansowanemu procesowi rozwoju
produktów i wszechstronnej wiedzy pracowników zak∏adu World Class Manufacturing seria kombajnów CX5000 i CX6000
Elevation wraz z innymi flagowymi produktami do zbiorów, kombajnami CR Twin Rotor™, prasami kostkujàcymi BigBaler 
oraz kombajnami do zbioru roÊlin paszowych FR, wcià˝ wyznaczajà standard w bran˝y.

HISTORIA



1952: Pierwszy w Europie samobie˝ny kombajn konwencjonalny
zje˝d˝a z linii produkcyjnej w Zedelgem. Nast´puje rewolucja
w technologii zbioru zbó˝.

1955: We wczesnych latach pracy kombajnów samobie˝nych rolnicy
potrzebowali niewielkich jednostek, a model M73 z b´bnem o
szerokoÊci m∏ocarni 73 cm zaspokaja∏ ich potrzeby. To jedyny
kombajn z b´bnem o szerokoÊci poni˝ej metra.

1958: Model M103 osiàga rekordowà wydajnoÊç z wynikiem 
7 ton na godzin´. Kolejna imponujàca liczba: 27 510 sztuk
modelu M103 zjecha∏o z linii produkcyjnych w niespe∏na
dekad´.

1963: Powstaje M140, pierwszy „nowoczesny” kombajn. Najwy˝szà
wag´ przy∏o˝ono do komfortu pracy operatora oraz rozmiaru
zbiornika na ziarno. Aby zwi´kszyç wydajnoÊç maszyny, 
po raz pierwszy zastosowano b´ben o szerokoÊci 1,25 metra 
i 5 wytrzàsaczy s∏omy.

1970: Mia∏a miejsce kolejna rewolucja w zbiorach – rodzin´ modeli
1550 wyposa˝ono w separator obrotowy. CzterdzieÊci lat
póêniej technologia ta jest wcià˝ wykorzystywana niemal we
wszystkich modelach kombajnów konwencjonalnych.

1977: Seria 8000 sta∏a si´ pierwszà na Êwiecie serià kombajnów
wyposa˝onà w 6 wytrzàsaczy s∏omy. Komfortowa kabina,
mo˝liwoÊç zmiany kierunku nap´du przenoÊnika Êlimakowo-
palcowego, uk∏ad do dom∏acania k∏osów Roto-Thresher™,
podwójny kaskadowy uk∏ad czyszczàcy przyczyni∏y si´ do
znacznego wzrostu poziomu wydajnoÊci.

2015 PE¸NA SUKCESÓW HISTORIA TRWA!
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1986: Wprowadzono na rynek seri´ TX30 zaprojektowanà z myÊlà o
profesjonalnych zastosowaniach przy zbiorach. Zalety modelu, nadzwyczaj
dobra widocznoÊç z kabiny, wy˝szy poziom niezale˝noÊci oraz intuicyjne 
w u˝yciu monitory, pozwoli∏y mu osiàgnàç wyjàtkowo wysokà wydajnoÊç.

1994: Powsta∏ model TX60 o mocy nawet 325 KM i dost´pny tak˝e z pot´˝nym
hederem o szerokoÊci 9,14 metra i dysponujàcym technologià 
przechy∏u na boki.

2003: Seria CS by∏a skierowana do w∏aÊcicieli Êrednich gospodarstw, którzy
potrzebujà maszyn gwarantujàcych wydajnoÊç i niezawodnoÊç. 
Innowacje, takie jak hedery Varifeed™ i uk∏ad Smart Sieve™, 
zapewnia∏y utrzymanie wysokiej wydajnoÊci dziennej. Zmodyfikowane
wzornictwo oraz nowoczesna, ergonomiczna kabina Discovery Cab by∏a
zapowiedzià nowego rodzaju kombajnu klasy Êredniej. Przewag´ nad
konkurencjà zapewnia∏a mu kabina zawieszona na gumowych
amortyzatorach i zaawansowane funkcje sterowania.

2006: Seria kombajnów CSX opiera∏a si´ na doskona∏ej reputacji jej poprzedników.
Nowe silniki zgodne z normà emisji spalin Tier 3 oferowa∏y moc zwi´kszonà
do 333 KM w najwi´kszych modelach z szeÊcioma wytrzàsaczami i wi´kszymi
zbiornikami na ziarno, w których zastosowano technologí  z czterema b´bnami,
odrzutnikiem Straw Flow™ oraz kolorowym monitorem IntelliView™ II.

2011: Wyglàd modeli CX5000 i CX6000 zosta∏ zmodyfikowany na wzór pozosta∏ych
modeli z rodziny. Oferowa∏y one wi´ksze zbiorniki na ziarno i rur´
wy∏adowczà umieszczonà nad kabinà. W maszynach zastosowano
technologie ECOBlue™ SCR i Opti-Fan™. Podzielone na sekcje klepisko
wp∏yn´∏o na wi´kszà elastycznoÊç w przypadku zmiany zbieranych upraw.
Kabin´ wzbogacono o dêwigni´ wielofunkcyjnà CommandGrip™ oraz ekran
dotykowy IntelliView™ III. 

2015: Kombajny CX5000 i CX6000 Elevation dysponujà zwi´kszonà o 15%
wydajnoÊcià czyszczenia dzi´ki innowacyjnemu systemowi kaskadowemu
Triple-Clean™, lepszemu zarzàdzaniu resztkami po˝niwnymi, szerszymi
oponami kó∏ tylnych, wi´kszymi zbiornikami na ziarno oraz zastosowaniu
monitora IntelliView™ IV.



KOMBAJN NA KA˚DE WARUNKI

DOPASOWANY DO RODZAJU PRACY
Zawsze znajdzie si´ model CX Elevation odpowiedni do danego rodzaju pracy.
Istniejà dwa modele CX5000 Elevation z pi´cioma wytrzàsaczami i dwa modele
CX6000 Elevation z szeÊcioma wytrzàsaczami. Wszystkie sà wyposa˝one 
w b´ben o Êrednicy 60 cm i mogà wyst´powaç w wersji z technologià om∏otu
dzia∏ajàcà w oparciu o 2 lub 4 b´bny. Silniki z uk∏adem wtryskowym Common Rail
sà zgodne z normami emisji Tier 4A, a ich moc maksymalna (przy 2000 obr./min)
waha si´ od 258 KM do 333 KM. Standardowy system Smart Sieve™ eliminuje
wp∏yw pochylenia bocznego do 25% po obu stronach, a standardowy system 
Opti-Fan™ dopasowuje obroty wentylatora do wzd∏u˝nego pochylenia kombajnu.
Dost´pne sà hedery zbo˝owe High-Capacity i Varifeed™ o szerokoÊci do 9,15 m
oraz hedery do zbioru kukurydzy pi´cio-, szeÊcio- oÊmiorz´dowe.
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MODELE LATERALE CX5O9O CX6O9O
Elevation Elevation

Moc silnika przy 2100 obr./min (kW/KM) 200/272 220/300
Maksymalna moc silnika przy 
2000 obr./min (kW/KM) 220/300 245/333
Korekcja w poprzek stoku (%) 18 18
Liczba wytrzàsaczy s∏omy 5 6
PojemnoÊç zbiornika ziarna (l) 8300 9300

WERSJA „LATERALE” ZACHOWUJE WYDAJNOÂå 
NA STROMYCH ZBOCZACH
W celu zapewnienia skutecznoÊci w terenie podgórskim modele 
CX5090 Elevation i CX6090 Elevation mo˝na nabyç w wersji „Laterale”.
Prosty i solidny system automatycznego poziomowania zapewnia korekcj´
poprzecznego pochylenia kombajnu na obie strony przy nachyleniu zbocza
do 18%. Równomierny rozk∏ad ziarna na sitach zapewniajàcy optymalnà
skutecznoÊç czyszczenia oraz doskona∏a trakcja powodujà, ˝e wydajnoÊç
kombajnu CX Elevation jest zachowana nawet w najtrudniejszym terenie.



ZBIÓR NA ZBOCZACH – TAK TO DZIA¸A
Dla osiàgni´cia profesjonalnego dzia∏ania kombajnu na stromych
stokach górskich firma New Holland oferuje model CX5090
Elevation Hillside. SkutecznoÊç separacji i czyszczenia jest
zapewniona dzi´ki dwóm niezale˝nym uk∏adom hydraulicznym:
jeden s∏u˝y do bocznej korekcji nachylenia, drugi do korekcji
wzd∏u˝nej. Ze wzgl´du na to, ˝e ko∏a trakcyjne pozostajà w pozycji
pionowej, wzrasta bezpieczeƒstwo i wydajnoÊç pracy w polu.
Mocny silnik, o maksymalnej mocy 300 KM, wytrzyma∏a
hydrostatyczna skrzynia biegów i du˝e hamulce tarczowe
zapewniajà optymalnà prac´ skutecznoÊç na polu. 
Kombajny w wersji Hillside sà te˝ dost´pne w wersjach w´˝szych
o maksymalnej szerokoÊci równej 3,5 m.

WERSJE HILLSIDE W poprzek  W gór´ W dó∏ 
stoku

Stopieƒ korekcji: (%) 38 30 10



OSZCZ¢DNOÂå CENNEGO ZIARNA
Nawet je˝eli zbiorów dokonuje si´ przy
optymalnej dojrza∏oÊci uprawy, splàtane
∏odygi i stràki rzepaku b´dà zawsze
powodowa∏y straty. Specjalnie opracowana
i zbudowana pionowa kosa zapobiega
agresywnemu rozdzielaniu ∏anu i zmniejsza
do minimum poziom strat ziarna. 
JeÊli nie jest u˝ywana mo˝na wygodnie
przechowywaç jà na ramie hedera.

BEZPROBLEMOWA 
PRACA OPERATORA
Automatyczna kontrola wysokoÊci hedera
Autofloat™ II pozwala ustawiaç kontrolà
wysokoÊci koszenia i odcià˝enie hedera,
zapewniajàc poprawne zachowanie
hedera w ka˝dych warunkach roboczych.
System Lateralfloat™ odpowiada
natomiast za poprawnà pozycj´
poprzecznà hedera na nierównych polach.
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WYSOKOWYDAJNE HEDERY ZBO˚OWE
SPRAWDZAJÑ SI¢ W MODELACH CX ELEVATION
Równomierny przep∏yw masy przez przyrzàd ˝niwny to
poczàtek sukcesu: nagarniacz o du˝ej Êrednicy i ∏atwej
regulacji, dynamiczne dzia∏anie kosy oraz chowane palce na
ca∏ej szerokoÊci przenoÊnika Êlimakowego zapewniajà
nieprzerwane podawanie materia∏u od chwili rozpocz´cia pracy.
System szybkiego pod∏àczania hedera oraz niezawodne
usuwanie zatorów pozwalajà zaoszcz´dziç cenny czas.

DOSKONA¸E ZESPO¸Y ˚NIWNE

HEDERY ZBO˚OWE



HEDERY ZBO˚OWE HEAVY-DUTY VARIFEED™ DOPASOWUJÑ 
SI¢ DO WARUNKÓW ZBIORU
W celu zapewnienia pracy z optymalnà konfiguracjà hedera dla konkretnej uprawy pozycja
kosy na hederze zbo˝owym Varifeed™ jest regulowana. Zakres regulacji wzd∏u˝nej,
wynoszàcy 575 mm, pozwala na idealne pozycjonowanie no˝a i zapewnia najlepszà
skutecznoÊç ci´cia, a tak˝e poprawne podawanie materia∏u niezale˝nie od warunków.
Elektrohydrauliczna regulacja po∏o˝enia kosy jest dokonywana z kabiny i nie ma wp∏ywu 
na po∏o˝enie podstawy hedera.

Zespo∏y ˝niwne CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Elevation Elevation Elevation Elevation

SzerokoÊç ci´cia hedera zbo˝owego** High-Capacity (m) 4,57 - 7,32 4,57 - 7,32** 4,57 - 9,15 4,57 - 9,15
SzerokoÊç ci´cia hedera Heavy-Duty Varifeed™** (m) 4,88 - 7,62 4,88 - 7,62** 4,88 - 9,15 4,88 - 9,15
SzerokoÊç ci´cia hedera zbo˝owego High-Capacity Hillside(m) – 4,57 - 6,10 – –

** Niedost´pne w wersji Hillside     – Niedost´pne

Opcjonalny system Autofloat™ II
utrzymuje zadanà wysokoÊç
koszenia podczas pracy pod 
gór´ i z góry utrzymujàc
optymalny nacisk hedera na
gleb´. Pozwala to uniknàç
“opadania” hedera podczas pracy
w dó∏ zbocza i “podnoszenia si´”
przy pracy pod gór´.
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Hedery do zbioru kukurydzy CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Elevation Elevation Elevation Elevation

Sk∏adane hedery do zbioru kukurydzy (Liczba rz´dów) 6 - 8* 6** - 8* 6 6** - 8**
Sztywne hedery do kukurydzy (Liczba rz´dów) 5 - 6 - 8* 5** - 6 - 8* 6 - 8 6 - 8

* Tylko w po∏àczeniu z konkretnymi rozmiarami opon i na p∏askich polach ** Niedost´pne w wersji Hillside     – Niedost´pne

HEDERY DO ZBIORU KUKURYDZY

PERFEKCYJNE WSPÓ¸DZIA¸ANIE

WYDAJNOÂå HEDERÓW DO ZBIORU
KUKURYDZY ODPOWIADAJÑCA OSIÑGOM
KOMBAJNÓW CX
Wysokowydajne, pi´cio-, szeÊcio- i oÊmiorz´dowe
hedery New Holland sà cz´Êcià oferty dotyczàcej
profesjonalnego zbioru kukurydzy. Zarówno wersje
sta∏e, jak i wersje sk∏adane, przydatne w razie
koniecznoÊci transportu drogowego, sà
zaprojektowane tak, aby osiàgaç najlepszà
wydajnoÊç zbiorów w zmiennych warunkach
˝niwnych. Walce obrywajàce majà 4 no˝e, s∏u˝àce
do dynamicznego przeginania ∏odyg dowolnej
d∏ugoÊci, natomiast p∏yty ochronne mo˝na regulowaç
hydraulicznie z kabiny w celu dostosowania ich do
ró˝nych d∏ugoÊci ∏odyg i rozmiarów kolb. Opcjonalne
rozdzielacze obrotowe u∏atwiajà p∏ynne podawanie
materia∏u w przypadku zbioru kukurydzy le˝àcej.



DOPASOWANY DO PRAC 
W POFA¸DOWANYM TERENIE
Praca z hederami do kukurydzy New Holland 
na polach pofa∏dowanych lub nawet pagórkowatych nie
jest problemem. Je˝eli hedery sà zamontowane na
modelach „Laterale”, istnieje specjalny uk∏ad nap´dowy
s∏u˝àcy do obs∏ugi zmieniajàcego si´ po∏o˝enia hedera.

SYSTEM OCHRONY OPON STALK STOMPER
Dost´pny opcjonalnie zestaw Stalk Stomper,
wspó∏pracujàcy ze sta∏ymi i sk∏adanymi hederami do
kukurydzy, ogranicza zu˝ywanie opon kombajnu podczas
zbiorów. Spr´˝ynowe Êlizgi zestawu Stalk Stomper
przymocowane do ramy hedera sp∏aszczajà Êciernisko
przed ko∏ami, znaczàco ograniczajàc prawdopodobieƒstwo
przebicia opony lub nierównomiernego jej zu˝ycia.

PROWADZENIE WZD¸U˚ RZ¢DU ZWI¢KSZA
WYDAJNOÂå PRAC POLOWYCH
D∏ugie dni robocze wymagajà od operatora
szczególnej koncentracji. Cyfrowe czujniki
opcjonalnego systemu automatycznego 
prowadzenia wzd∏u˝ rz´du w sposób ciàg∏y
sprawdzajà pozycj´ kombajnu i utrzymujà go na
w∏aÊciwym torze, aby zapewniç dok∏adny zbiór.
Oprócz ograniczenia zm´czenia operatora, system
automatycznego prowadzenia wzd∏u˝ rz´du
zmniejsza równie˝ straty kolb.

NAJLEPSZE ROZDRABNIANIE W KLASIE 
Aby uzyskaç du˝y stopieƒ rozdrobnienia 
∏odyg i idealne rozrzucanie materia∏u, mo˝na
zamontowaç zintegrowane rozdrabniacze ∏odyg.
Maksymalnà elastycznoÊç zapewnia stosowanie 
do pojedynczych rz´dów. U˝ytkownicy hederów 
do kukurydzy New Holland ze zintegrowanymi
rozdrabniaczami ∏odyg potwierdzajà, ˝e sà one
„najlepsze w swojej klasie”.

PE¸NE PRZYSTOSOWANIE 
DO ZBIORU KUKURYDZY 
Skuteczny om∏ot kukurydzy i fasoli wymaga niskiej pr´dkoÊci
obrotowej b´bna. Opcjonalny reduktor pr´dkoÊci b´bna
m∏ócàcego pozwala na prac´ w odpowiedniej konfiguracji,
dodatkowo zwi´kszajàc uniwersalnoÊç kombajnu.



UDOSKONALONE PODAWANIE SPOSOBEM 
NA WI¢KSZÑ WYDAJNOÂå
Podajnik kombajnów CX5000 i CX6000 Elevation wyposa˝ono w cztery ∏aƒcuchy z listwami ∏àczàcymi,
co pozwoli∏o zwi´kszyç przep∏yw zbo˝a. Materia∏ jest nieustannie przemieszczany od hedera Varifeed™,
przez przenoÊnik, do b´bna. Zapewnia to znaczne ograniczenie zbijania si´ plonu w trudnych warunkach
i zwi´ksza efektywnoÊç pracy.
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CIÑG¸A OCHRONA PRZED KAMIENIAMI
Efektywny system ochrony przed kamieniami przemieszcza je
do specjalnego chwytacza zanim dotrà do b´bna m∏ócàcego.
Ten pracujàcy wraz z kombajnem system oznacza brak
spowolnieƒ podczas intensywnego dnia pracy. Uk∏ad ten
chroni kombajn oraz zapewnia czystoÊç plonów. Chwytacz
mo˝na z ∏atwoÊcià opró˝niç za pomocà dêwigni po
zakoƒczeniu dnia roboczego.

ODBLOKOWYWANIE W KILKA SEKUND
Uk∏ad hydrauliczny z funkcjà nawrotnà b∏yskawicznie usuwa
wszelkie blokady hedera. Ca∏y heder wraz z podnoÊnikiem
mo˝na ko∏ysaç do przodu i do ty∏u, aby skutecznie odblokowaç
maszyn´ i maksymalnie skróciç czas przestojów oraz
wyd∏u˝yç czas pracy.



OM¸OT I SEPARACJA

W kombajnach New Holland model CX5000 i CX6000 Elevation
zastosowano technologi´ czterech b´bnów: b´ben uk∏adu m∏ócàcego
z systemem Opti-Thresh™, cep, separator obrotowy oraz cep 
Straw Flow™. Ten niezwykle uniwersalny system mo˝na ∏atwo
dostosowaç do szerokiej gamy zbó˝ oraz zmiennych warunków
zbioru zbó˝. bez kompromisów co do jakoÊci ziara i s∏omy.

OM¸OT I SEPARACJA PRZY U˚YCIU CZTERECH
B¢BNÓW ZWI¢KSZA PRZEPUSTOWOÂå KOMBAJNU

DYNAMICZNY OM¸OT BEZ USZKODZE¡ ZIARNA
Si∏y cierne, gwarantowane przez b´ben o Êrednicy 60 cm, delikatnie, ale
skutecznie uwalniajà ziarna z ∏usek, nawet w najgrubszej warstwie materia∏u.
Powierzchnia klepiska, na której nast´puje om∏ot, z kàtem opasania do 121 stopni,
jest po prostu ogromna. Regulacja pr´dkoÊci b´bna oraz dopasowanie szczeliny
klepiska sà dokonywane z kabiny.
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TECHNOLOGIA NEW HOLLAND -
CIÑG¸E ZWI¢KSZANIE WYDAJNOÂCI
Firma New Holland zaprojektowa∏a specjalny
separator obrotowy. Przetwarzanie wi´kszej
iloÊci ziarna dzi´ki dodatkowej powierzchni
klepiska, dodatkowe wydzielanie i zmiany
kierunku przyczyniajà si´ do skutecznoÊci
separacji. Odrzutnik Straw Flow™ stanowi
uzupe∏nienie „wymuszonej separacji” i kieruje
materia∏ na wytrzàsacze. 

NIEZMIENNA SKUTECZNOÂå
Koƒcowà separacj´ ziarna pozosta∏ego 
po intensywnej wymuszonej separacji 
w technologii czterob´bnowej zapewniajà
wytrzàsacze. Zamkni´ta konstrukcja 
ich dolnej cz´Êci przyczynia si´ do du˝ej
wytrzyma∏oÊci i d∏ugotrwa∏ej niezawodnoÊci
oraz zapewnia równomierne dostarczanie
odseparowanego ziarna do podsiewacza 
przy pracy na nachylonych stokach.
Niesymetryczna konstrukcja wytrzàsaczy
zwi´ksza ich wydajnoÊç, bez powi´kszania
powierzchni separacji.
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ELASTYCZNOÂå DZIA¸ANIA DZI¢KI UK¸ADOWI MULTI-THRESH™
Istnieje mo˝liwoÊç dostosowania pracy do ró˝nych gatunków zbó˝ i ró˝nych poziomów wilgotnoÊci
materia∏u – umo˝liwia to uk∏ad Multi-Thresh™ z dwupozycyjnà regulacjà klepiska separatora
obrotowego. Ustawienie to jest dodatkowe w stosunku do podwójnego zakresu pr´dkoÊci
separatora obrotowego.

Technologia czterech b´bnów CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Elevation Elevation Elevation Elevation

Uk∏ad Opti-Thresh™ ● ● ● ●

Uk∏ad Multi-Thresh™ O O O O

Separator obrotowy z odrzutnikiem Straw Flow™ O O O O

Pe∏en zakres regulacji ● ● ● ●

● Standard     O Wyposa˝enie opcjonalne

Niezwyk∏à wszechstronnoÊç modeli kombajnów New Holland CX5000 i CX6000 Elevation
zwi´ksza dodatkowo pomys∏owy pakiet mo˝liwoÊci adaptacji, zapewniajàcy du˝à
wydajnoÊç bez wzgl´du na rodzaj zbieranego materia∏u i warunki polowe. Pozwala 
to uniknàç kompromisów, jeÊli chodzi o jakoÊç ziarna lub s∏omy. Maszyn´ mo˝na 
z wyjàtkowà ∏atwoÊcià dostosowaç w przypadku zmiany rodzaju uprawy.

SZYBKIE I ¸ATWE DOSTOSOWANIE 
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW ZIARNA

OM¸OT NA ˚ÑDANIE: UK¸AD OPTI-THRESH™ - JAKOÂå OM¸OTU NA ˚ÑDANIE
Dostosowanie systemu om∏otu do dojrza∏oÊci ziarna i wielkoÊci przerobu mo˝e byç realizowane
dzi´ki uk∏adowi Opti-Thresh™ poprzez zmian´ po∏o˝enia tylnej cz´Êci klepiska. W pozycji zamkni´tej
kàt opasania klepiska wynosi 121°. Gdy górna, umocowana na zawiasach, cz´Êç zostanie odsuni´ta
od b´bna, om∏ot jest mniej dynamiczny i jakoÊç s∏omy si´ poprawia. Zmiana pozycji cz´Êci klepiska
Opti-Thresh™ jest teraz bardzo ∏atwa, co zwi´ksza wygod´ u˝ycia tego uk∏adu.



STANDARD - DZIELONE KLEPISKO:
¸ATWA OBS¸UGA, SZYBKA WYMIANA
Zmniejsza czas dostosowania z 6 godzin do 20 minut! Przy zmianie rodzaju
uprawy poszczególne cz´Êci klepiska mogà zostaç wymienione bez
koniecznoÊci zdejmowania podajnika pochy∏ego.

B´ben standardowy i
standardowe dzielone
klepisko do kukurydzy

B´ben uniwersalny i
dzielone klepisko do ry˝u

PRZEJÂCIE ZE ZBÓ˚ NA RY˚: B¢BEN UNIWERSALNY
Przy przejÊciu od zbó˝ do ry˝u lub odwrotnie nie ma potrzeby ca∏kowitej wymiany
b´bna: listwy na b´bnie uniwersalnym mo˝na wymieniç bardzo szybko.

¸ATWA ZMIANA USTAWIE¡
Uchwyty s∏u˝àce do zmiany pozycji
górnej cz´Êci klepiska Opti-Thresh™
lub klepiska separatora obrotowego
Multi-Thresh™ sà dost´pne
bezpoÊrednio po prawej stronie
kombajnu. Równie˝ napinacz pasa
nap´dowego, s∏u˝àcy do zmiany
pr´dkoÊci separatora obrotowego,
jest ∏atwo dost´pny.

B´ben standardowy i 
ma∏e dzielone klepisko 
do zbó˝ drobnoziarnistych
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RÓWNOMIERNY PRZEP¸YW CZYSTEGO ZIARNA

CZYSZCZENIE

WydajnoÊç czyszczenia w modelach kombajnów New Holland CX5000 
i CX6000 Elevation odpowiada ich du˝ej wydajnoÊci om∏otu i separacji. 
Du˝e regulowane sita, poruszajàce si´ w przeciwnych kierunkach oraz pot´˝ny
wentylator zapewniajàcy równomierny przep∏yw powietrza, sà uzupe∏nione
dodatkowymi pomys∏owymi elementami: kaskadowy uk∏ad czyszczàcy 
Triple-Clean™, konstrukcja Smart Sieve™, praktycznie eliminujàca wp∏yw
pochylenia bocznego oraz nagrodzony system Opti-Fan™, dostosowujàcy
przep∏yw powietrza do wzd∏u˝nego pochylenia kombajnu.

SMART SIEVE™: NEUTRALIZACJA WP¸YWU POCHYLENIA 
BOCZNEGO DO 25% PO OBU STRONACH 
Standardowy system Smart Sieve™ wprowadza boczny ruch sita, kierujàcy 
ziarna zbo˝a w gór´. Równa warstwa ziarna i równomierny przep∏yw powietrza 
na ca∏ej szerokoÊci sit pozwalajà utrzymaç maksymalnà skutecznoÊç czyszczenia.

PRAWDZIWIE INTELIGENTNE ROZWIÑZANIE:
BRAK KO¸YSANIA WAHAD¸OWEGO NA
P¸ASKICH POLACH
Pomys∏owy system kontrolujàcy boczny ruch sita jest
zale˝ny od stopnia nachylenia. Aby uniknàç
niepo˝àdanego ko∏ysania lub ruchów wahad∏owych, 
jest on po∏àczony z ramieniem obrotowym sit. 
Ta opatentowana konstrukcja neutralizuje ko∏ysanie
wahad∏owe i zapewnia idealne zrównowa˝enie ruchu sit.

JESZCZE INTELIGENTNIEJSZE ROZWIÑZANIE:
AUTOMATYCZNE DOSTOSOWANIE DO
ROZMIARU ZIARNA
Boczny ruch sita zale˝y nie tylko od stopnia nachylenia:
pr´dkoÊç wentylatora, uwarunkowana rozmiarem 
ziarna, równie˝ jest uwzgl´dniania przy ustalaniu
optymalnego kàta om∏otu.

BEZ SYSTEMU SMART SIEVE™

Z SYSTEMEM SMART SIEVE™

ELIMINACJA WP¸YWU POCHYLENIA
WZD¸U˚NEGO: SYSTEM OPTI-FAN™
PRECYZJA PRZEDMUCHU 
Nagrodzony system Opti-Fan™ to prosta, 
ale bardzo skuteczna metoda korygowania
fluktuacji przep∏ywu ziarna przez system
czyszczàcy. Podczas pracy na podjazdach 
w gór´ lub zjazdach w dó∏ zbocza pr´dkoÊç
wentylatora automatycznie dopasowuje si´ 
do kierunku i stopnia nachylenia.

Podjazd na wzniesienie

Niskie obroty
wentylatora

Ârednie obroty
wentylatora

Wysokie obroty
wentylatora

P∏aski grunt Zjazd ze wzniesienia



KASKADOWY UK¸AD CZYSZCZÑCY TRIPLE-CLEAN™
Nowy kaskadowy uk∏ad czyszczàcy Triple-Clean™ jest dost´pny standardowo w modelach z pi´cioma i szeÊcioma wytrzàsaczami 
i oferuje wydajnoÊç oczyszczania wi´kszà a˝ o 15%. Ta prosta lecz innowacyjna funkcja zwi´ksza wydajnoÊç oczyszczania dzi´ki
dodatkowej kaskadzie umieszczonej w centralnej cz´Êci podsiewacza. Dodatkowe uderzenie powietrza usuwa znaczne iloÊci plew 
i zgonin przed sitami g∏ównymi. Uk∏ad z trzema kaskadami zapewnia wysokà skutecznoÊç oczyszczania i optymalnà wydajnoÊç
maszyny. Dalszy wzrost wydajnoÊci wynika z zastosowania nowego dwupoziomowego krzy˝owego Êlimaka roz∏adowczego, 
który szybciej przenosi ziarno do elewatora i powoduje 10-procentowy wzrost wydajnoÊci uk∏adu w modelach z 6 wytrzàsaczami.

¸ATWE WYJMOWANIE
PODSIEWACZA
Utrzymanie skutecznoÊci dzia∏ania
“schodków” podsiewacza przy trudnych
uprawach, takich jak rzepak czy kukurydza,
mo˝e wymagaç regularnego czyszczenia.
Podsiewacz kombajnu CX Elevation mo˝e
zostaç wysuni´ty od przodu.

POR¢CZNY SYSTEM
STEROWANIA
W celu uzyskania maksymalnej
skutecznoÊci czyszczenia 
w zmiennych warunkach
˝niwnych, regulacja sit mo˝e
byç dokonywana z kabiny.

OÂWIETLENIE DIODOWE
Standardowo dost´pne oÊwietlenie
diodowe pomaga operatorowi 
przy sprawdzaniu uk∏adu sitowego
w dzieƒ i w nocy.
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Podstawowe modele CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Elevation Elevation Elevation Elevation

PojemnoÊç zbiornika ziarna w wersji standard/Hillside (l) 8300 8300 9300 9300

D∏ugie dni robocze sà mo˝liwe dzi´ki zbiornikom ziarna o du˝ej pojemnoÊci
oraz du˝ej szybkoÊci roz∏adowywania.

WI¢KSZE ZBIORNIKI ZIARNA I SZYBSZE WY¸ADOWYWANIE
Wysoka wydajnoÊç roz∏adunku ogranicza do minimum straty czasu. Roz∏adowywanie do nawet
najwy˝szych przyczep na ziarno jest ∏atwe dzi´ki zastosowaniu uk∏adu roz∏adunku od góry.
Nieograniczona widocznoÊç Êlimaka roz∏adowczego pozwala na p∏ynny i nieprzerwany zbiór
podczas roz∏adowywania. Mniejsze modele, CX5000 i CX6000 Elevation, zyska∏y wyraênie
wi´kszy zbiornik na ziarno, co wp∏yn´∏o na zwi´kszenie okresu nieprzerwanej pracy w polu.

ZARZÑDZANIE WIELKÑ ILOÂCIÑ ZIARNA

TRANSPORT I GROMADZENIE ZIARNA

DU˚A POJEMNOÂå ZBIORNIKA
ZIARNA, WYPE¸NIENIE DO KO¡CA
Pe∏ne wykorzystanie du˝ego zbiornika 
jest zapewnione przez system nape∏niania
typu „Bubble up”.
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PROFESJONALNE
ZAGOSPODAROWANIE
PLEW I S¸OMY

POST¢POWANIE Z RESZTKAMI PO˚NIWNYMI

Wysoka pr´dkoÊç robocza rozdrabniacza oraz
regulowany kàt os∏ony pozwalajà na wydajny i
równomierny rozrzut rozdrobnionego materia∏u. 

BELE WYSOKIEJ JAKOÂCI,
ODPOWIEDNIE NA ÂCIÓ¸K¢ 
Nieuszkodzona s∏oma znajdujàca si´
w pokosach kombajnu CX5000 czy
CX6000 Elevation to wynik niewielkiej
agresywnoÊci m∏ocarni. Nowa os∏ona
wylotowa jest wyposa˝ona w
regulowane ruszta, umo˝liwiajàce
ustawienia szerokoÊci pokosu.

ZARZÑDZANIE PLEWAMI
NA TRZY SPOSOBY: W POKOS
LUB NA ÂCIERNISKO
Wybór jest szeroki: dwutarczowy
rozrzutnik plew rozrzuca plewy 
na Êciernisku, zanim s∏oma znajdzie 
si´ na ziemi, lub kieruje je do pokosu,
wzbogacajàc wartoÊç od˝ywczà s∏omy
do belowania. Rozrzutnik plew posiada
regulowane kierownice, które pozwalajà
dostosowaç rozrzut plew do szerokoÊci
hedera. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
mieszania plew ze s∏omà do ci´cia 
w celu równomiernego rozrzucenia 
ich razem z sieczkà.

BEZKOMPROMISOWA JAKOÂå:
RÓWNOMIERNE CI¢CIE S¸OMY
Opcjonalny rozdrabniacz s∏omy 
Dual-Chop™ posiada dodatkowà listw´
zapobiegajàcà wysuwaniu si´ d∏ugich
êdêbe∏ s∏omy mi´dzy no˝ami. 
Wysokie obroty rozrzutnika,regulowane
kierownice rozrzutu oraz zmodyfikowana
os∏ona wytrzàsaczy zapewniajà
równomierny rozrzut na ca∏ej szerokoÊci.
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WYDAJNY UK¸AD CH¸ODZÑCY
Wymiary uk∏adu ch∏odzàcego
zapewniajà optymalne ch∏odzenie 
w ka˝dym klimacie i w ka˝dych
warunkach, a wszystkie sekcje
ch∏odnicy sà ∏atwo dost´pne dla
dok∏adnego czyszczenia.

ADBLUE BEZ DODATKOWYCH PROBLEMÓW
AdBlue stanowi podstawowy element uk∏adu SCR ECOBlue™. Jest to mieszanka wody 
i mocznika, którà dodaje si´ do spalin w celu ich unieszkodliwienia. Kupujàc ten dodatek 
u najbli˝szego sprzedawcy produktów New Holland, mo˝na magazynowaç p∏yn
DEF/AdBlue w swoim gospodarstwie w pojemniku o rozmiarze odpowiednim do potrzeb.
System jest bardzo prosty w obs∏udze. Wystarczy nape∏niç 120-litrowy zbiornik na AdBlue
kombajnu CX5000/CX6000 Elevation, a gdy poziom p∏ynu znacznie spadnie, na ekranie
monitora IntelliView™ IV pojawi si´ okienko z odpowiednim powiadomieniem. Tankowanie
AdBlue jest potrzebne dwa razy rzadziej ni˝ tankowanie paliwa do silnika silnika Diesla.

ZWYCI¢SKIE PO¸ÑCZENIE MOCY 
I OCHRONY ÂRODOWISKA

Podstawowe modele CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Elevation Elevation Elevation Elevation

Technologia common rail common rail common rail common rail
Moc znamionowa (kW/KM) 175/238 200/272 200/272 220/300
Moc maksymalna (kW/KM) 190/258 220/300 220/300 245/333
Regulator elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny

Wszystkie kombajny CX5000 i CX6000
Elevation sà wyposa˝one w silnik
wysokopr´˝ny common rail zgodny z
wymaganiami Tier 4A, opracowany przez 
FPT Industrial. Powy˝sza cecha stanowi cz´Êç
zobowiàzania firmy New Holland Agriculture,
które brzmi: zapewniaç Klientom rozwiàzania,
które sprawiajà, ˝e przy zachowaniu szacunku
dla Êrodowiska naturalnego, rolnictwo jest
bardziej wydajne. Polityka ta zak∏ada równie˝
oferowanie rozwiàzaƒ specjalnych dla ka˝dego
produktu oraz wykorzystanie w ca∏ej serii
kombajnów CX5000 i CX6000 Elevation
technologii selektywnej redukcji katalitycznej
(SCR) o nazwie ECOBlue™. Technologia ta
wykorzystuje katalizator do reakcji, w których
biorà udzia∏ zawarte w spalinach tlenki NOx, 
z dost´pnym z zewnàtrz czynnikiem AdBlue,
przekszta∏cajàc je w nieszkodliwà wod´ i azot
b´dàce naturalnymi sk∏adnikami atmosfery.
Poniewa˝ proces ten przebiega niezale˝nie 
od pracy g∏ównego silnika, nie powoduje
obni˝enia mocy ani momentu obrotowego, 
a dodatkowo zapewnia wi´kszà wydajnoÊç
silnika i oszcz´dnoÊç paliwa.

Spaliny zawierajàce tlenki azotu

Azot i woda

Modu∏ dozujàcy

Zbiornik AdBlue / DEF

Dodatek AdBlue / DEF

Modu∏ zasilania

Katalizator SCR



OSZCZ¢DNOÂå PALIWA PODCZAS PRZEJAZDÓW DROGAMI
PUBLICZNYMI – NOWY TRYB ROAD CRUISE
W celu optymalizacji zu˝ycia paliwa automatyczny reduktor pr´dkoÊci silnika
dostosowuje pr´dkoÊç obrotowà silnika w czasie jazdy po drodze.

ZASTOSOWANIE KÓ¸ TYLNYCH 
W WI¢KSZYM ROZMIARZE 
I WYJÑTKOWO NISKI NACISK 
NA GRUNT
Dost´pne sà nowe ko∏a skr´tne, dzi´ki
którym nacisk na grunt obni˝y∏ si´ do
poziomu 1,2 bara. Sprzyja to zwi´kszeniu
sprawnoÊci kombajnu na mi´kkim i
pofa∏dowanym terenie. W zale˝noÊci od
indywidualnych potrzeb w kombajnach
mo˝na zastosowaç ró˝ne rodzaje opon 
z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ szerokoÊci
transportowej, a tak˝e w przypadku
pokonywania wàskich bram i przejazdów
lub te˝ celem zwi´kszenia skutecznoÊci
poruszania si´ po mi´kkim terenie.

NIEOGRANICZONY DOST¢P
Szerokie, podwieszane os∏ony mo˝na
∏atwo podnosiç w celach obs∏ugowych,
zapewniajàc szybki i ∏atwy dost´p.
Uk∏ad centralnego smarowania
dodatkowo przyÊpiesza serwisowanie 
i zmniejsza czas obs∏ugi.

ENERGOOSZCZ¢DNE 
UK¸ADY NAP¢DOWE
Sprawdzone, bezpoÊrednie uk∏ady
nap´dowe oraz 3-biegowe skrzynie
biegów zapewniajà niezawodnoÊç 
i ma∏e zu˝ycie mocy. Zgodnie 
z tradycjà Zedelgem wszystkie
kombajny sà konstruowane na
niezwykle wytrzyma∏ej ramie i
charakteryzujà si´ bardzo dobrymi
specyfikacjami materia∏owymi.

Sustainable Efficient Technology



WSPANIA¸E UCZUCIE
PRZESTRZENI 
I KOMFORTU
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WYGODA I BEZPIECZE¡STWO
Bardzo wygodny fotel operatora ma
zawieszenie pneumatyczne. Fotel
instruktora nale˝y do wyposa˝enia
standardowego, podobnie jak
specjalnie zaprojektowana ch∏odziarka.
Dzi´ki niskiemu poziomowi ha∏asu 
w kabinie warunki pracy sà przyjazne.
Aby zmniejszyç ca∏kowità szerokoÊç
podczas jazdy lub manewrowania,
drabink´ mo˝na przemieÊciç w
po∏o˝enie przed ko∏em nap´dowym.

ZALECANE USTAWIENIA KOMBAJNU
(RCS)
RCS u∏atwia operatorom dostosowywanie
ustawieƒ kombajnu do ró˝nego rodzaju
upraw i gwarantuje optymalizacj´ mo˝liwoÊci
maszyny. Dost´pne za poÊrednictwem
monitora IntelliView™ IV strony RCS pe∏nià
rol´ przewodnika i prezentujà podstawowe
parametry dla wielu rodzajów upraw, takie 
jak ustawienie pr´dkoÊci roboczej b´bna,
otwarcia klepiska, pr´dkoÊci wentylatora 
i parametrów sita. S∏u˝à one jako punkt
odniesienia przy zmienianiu rodzaju upraw 
i mogà byç dostosowywane do potrzeb
operatora i warunków zbiorów.

MONTOWANA FABRYCZNIE
KAMERA
Opcjonalna kamera umo˝liwiajàca
obserwacj´ obszaru za kombajnem
jest teraz dost´pna w modelach 
CX Elevation. Wraz z kolorowym
monitorem IntelliView™ IV podnosi
ona ogólny poziom bezpieczeƒstwa
pracy i wygody operatora. Dwie
dodatkowe kamery do obserwacji
zaczepu tylnego i rury roz∏adowczej
mogà byç dostarczone i
zainstalowane przez dilera.



DOSKONA¸A WIDOCZNOÂC
Dzi´ki szerokiej, panoramicznej szybie przedniej kabiny
Discovery™ III widok na upraw´ przed kombajnem, 
na heder i na Êciernisko za hederem nie jest niczym
ograniczony. Aby dodatkowo poprawiç widocznoÊç, mo˝na
zainstalowaç do 3 kamer. Zwi´kszajà one pewnoÊç decyzji
operatora podczas cofania, roz∏adunku, sprawdzania
poziomu ziarna w zbiorniku lub kontroli 
wyników rozdrabniania.

KLIMATYZACJA
AUTOMATYCZNA
Klimatyzacja manualna jest
wyposa˝eniem standardowym.
Opcjonalnie mo˝e ona byç uzupe∏niona
uk∏adem ogrzewania lub uk∏adem
automatycznej kontroli temperatury,
automatycznie dopasowujàcym
pr´dkoÊç wentylatora do po˝àdanego
stopnia ch∏odzenia.

GOTOWOÂå 
DO PRACY W NOCY
Zachowanie wysokiej wydajnoÊci
podczas pracy w nocy jest mo˝liwe
dzi´ki pe∏nemu zestawowi Êwiate∏
roboczych nale˝àcych do
wyposa˝enia standardowego.

LASEROWY SYSTEM
SMARTSTEER™ U¸ATWIA JAZD¢
Precyzyjne sterowanie w obr´bie uprawy
jest u∏atwione dzi´ki opcjonalnemu
systemowi prowadzenia SmartSteer™.
Skaner laserowy, zamontowany na prawej
barierce platformy, odró˝nia kraw´dê
zbo˝a Êci´tego od nie Êci´tego,
umo˝liwiajàc precyzyjne ci´cie i pozwala
operatorowi na koncentrowanie si´ na
innych parametrach pracy kombajnu.
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• Pr´dkoÊç nagarniacza i mechanizm zwrotny hedera

• Zatrzymanie awaryjne (heder i roz∏adunek)

• Pozycja nagarniacza oraz kosy hedera 
Varifeed™ i sk∏adany heder do 
kukurydzy + przycisk przesuni´cia

• Regulacja po∏o˝enia oraz 
w∏àczanie Êlimakowego 
przenoÊnika roz∏adowujàcego

• SmartSteer: w∏./wy∏. 
LUB przywrócenie tempomatu

• Uk∏ad ponoszenia i opuszczania hedera z dwoma
pr´dkoÊciami oraz ruch boczny hedera

• W∏àczenie automatycznego ustalania wysokoÊci hedera

• Przycisk przesuni´cia (z ty∏u dêwigni)

• Odblokowanie pr´dkoÊci jazdy terenowej (z ty∏u dêwigni)

• Obroty silnika

• Korekcja szerokoÊci hedera

• Pami´ç wysokoÊci hedera

CENTRUM STEROWANIA

AUTOMATYZACJA OSZCZ¢DZA CZAS 
I ZWI¢KSZA OSIÑGI KOMBAJNU.
Rol´ wielofunkcyjnej dêwigni w modelach kombajnów 
CX5000 i CX6000 Elevation pe∏ni sprawdzona dêwignia
CommandGrip™. Jest ona wbudowana w konsol´ po prawej
stronie operatora. Pozycja konsoli jest regulowana w celu
dopasowania do preferencji operatora, a CommandGrip™ 
to dêwignia, której dzia∏anie opiera si´ na analizie si∏ reakcji,
zatem zawsze wraca ona do najbardziej ergonomicznej
pozycji, niezale˝nie od pr´dkoÊci ruchu do przodu. Umo˝liwia
ona dost´p do wszystkich g∏ównych elementów sterowania. 

MAKSYMALNA WYDAJNOÂCI BEZ WYSI¸KU

KONTROLA JAZDY I NIE TYLKO
Jednà z automatycznych funkcji
pozwalajàcych utrzymaç wysokà wydajnoÊç
dziennà jest tempomat: poprzez naciÊni´cie
jednego z przycisków na dêwigni
CommandGrip™ kombajn zaczyna si´
poruszaç z ustalonà pr´dkoÊcià polowà.



• W∏àczanie hedera i podajnika

• Uruchamianie om∏otu

• Pr´dkoÊç b´bna uk∏adu m∏ócàcego

• Pozycja klepiska

• Obroty wentylatora czyszczàcego

• Górne sito

• Dolne sito

WYSTARCZY DOTKNÑå EKRANU
Monitor IntelliView™ IV, dostarczajàcy danych
na temat wydajnoÊci, statystyk pracy oraz
danych serwisowych, przyczynia si´ do
zoptymalizowania osiàgów kombajnu. Szeroki
ekran dotykowy jest ∏atwy w u˝yciu. Jednà z
wielu funkcji oszcz´dzajàcych czas jest funkcja
automatycznej konfiguracji zbioru, pozwalajàca
zachowaç okreÊlone ustawienia kombajnu, które
mo˝na przywo∏aç w przypadku ponownego
wystàpienia tych samych warunków polowych.



WY˚SZE PLONY - NI˚SZE KOSZTY
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BRAK WYMAGA¡ 
W ZAKRESIE KALIBRACJI
Dzi´ki pomys∏owej konstrukcji oryginalny
czujnik urobku New Holland jest wyjàtkowo
dok∏adny niezale˝nie od rodzaju plonu,
jego odmiany czy wilgotnoÊci ziarna. 
Nie ma potrzeby przeprowadzania
kalibracji przy zmianie pól, zbiorów czy
nawet przy przejÊciu z sezonu zbioru zbó˝
na sezon zbioru kukurydzy.

Kombajny CX5000 i CX 6000
Elevation, mogà byç
wyposa˝one w dodatkowà
pami´ç USB, anten´ D-GPS
oraz oprogramowanie
Precision Farming Desktop, 
w po∏àczeniu z systemem
obs∏ugi klientów, stanowià
podstaw´ systemu
precyzyjnego rolnictwa
Precision Land Management
firmy New Holland.

CZUJNIKI MASY (WAGA)
I WILGOTNOÂCI PLONU
Opatentowane przez firm´ New Holland
wyjàtkowe, dost´pne opcjonalnie czujniki urobku 
i wilgotnoÊci charakteryzujà si´ wyjàtkowà
precyzjà dzia∏ania i nie wymagajà ponownej
kalibracji przy zmianie rodzaju upraw. Czujnik
wilgotnoÊci jest montowany w przenoÊniku ziarna.
Regularnie sprawdza on próbki zebranego ziarna.
Optyczny czujnik urobku jest montowany
wewnàtrz przenoÊnika czystego ziarna.

Zwi´kszenie wydajnoÊci upraw lub oszcz´dnoÊç pieni´dzy dzi´ki mniejszym wk∏adom:
rolnictwo precyzyjne to koncepcja upraw, która wykorzystuje dane dotyczàce konkretnych
zbiorów w konkretnym miejscu, co z kolei pozwala na optymalizacj´ nawo˝enia oraz
wysiewu w kolejnych okresach. Modele kombajnów CX5000 i CX6000 Elevation sà
przystosowane do zainstalowania wyposa˝enia wspomagajàcego takie metody pracy.

Czujnik
wilgotnoÊci

Czujnik
plonu

KORZYSTNE CENOWO UK¸ADY PROWADZENIA 
ZWI¢KSZAJÑCE WYDAJNOÂå
Wspomaganie prowadzenia dzia∏a w dzieƒ i w nocy z wykorzystaniem sygna∏u
z anteny D-GPS. System FM 750 mo˝na z ∏atwoÊcià zainstalowaç w
kombajnach z serii CX Elevation. System FM 750 obejmujàcy wielofunkcyjny
wyÊwietlacz oraz prowadzenie z wykorzystaniem diod naprowadzajàcych
pozwala na osiàgni´cie progu dok∏adnoÊci przejazdów na poziomie +/- 20 cm 
lub +/- 2,5 cm. Zwi´ksza to precyzj´ prac rolnych i umo˝liwia utrzymanie
koncentracji operatora w czasie d∏ugich dni roboczych.

SAMODZIELNE PROWADZENIE Z UK¸ADEM EZ-PILOT
New Holland EZ-Pilot to podstawowy system sterowania instalowany 
na kolumnie kierowniczej kombajnów z serii CX. Technologia kompensacji
terenu T3™ wykorzystywana w systemie EZ-Pilot pozwala na utrzymanie
odpowiedniego toru jazdy nawet na pofa∏dowanym terenie.



AKCESORIA MONTOWANE
PRZEZ DYSTRYBUTORÓW
(DIA)
Lokalni dystrybutorzy 
zapewniajà dostaw´ i monta˝
szerokiej gamy atestowanych
akcesoriów optymalizujàcych
wydajnoÊç maszyn.

WI¢CEJ NI˚ SAM PRODUKT

PRZESZKOLENIE GWARANTUJÑCE 
NAJLEPSZE WSPARCIE
Wyspecjalizowani technicy dystrybutorów
firmy New Holland odbywajà regularne
szkolenia uzupe∏niajàce. Sà one
prowadzone zarówno w formie kursów 
on-line, jak i intensywnych zaj´ç typu
warsztatowego. Takie zaawansowane
podejÊcie gwarantuje, ˝e dystrybutor 
b´dzie zawsze dysponowa∏ dost´pem 
do umiej´tnoÊci wymaganych dla
w∏aÊciwego dbania o najnowsze i
najnowoczeÊniejsze produkty firmy 
New Holland.

FINANSOWANIE NA MIAR¢
TWOJEGO PRZEDSI¢BIORSTWA
Spó∏ka us∏ug finansowych firmy 
New Holland, CNH Industrial Capital
cieszy si´ powszechnym uznaniem i
pe∏nym zaufaniem w sektorze rolniczym.
Âwiadczy ona us∏ugi doradcze i oferuje
pakiety finansowe dostosowane do
konkretnych potrzeb klientów. Podmioty
korzystajàce z us∏ug CNH Industrial
Capital majà pewnoÊç, ˝e obs∏ugiwane sà
przez instytucj´ finansowà specjalizujàcà
si´ w rolnictwie.

SERVICE PLUS –
D¸UGOTRWA¸A OCHRONA
Us∏uga Service Plus firmy 
Covéa Fleet zapewnia
u˝ytkownikom maszyn rolniczych
firmy New Holland dodatkowà
ochron´ po up∏ywie wa˝noÊci
gwarancji przewidzianej umowà.
Szczegó∏owe informacje na ten
temat mo˝na uzyskaç u lokalnego
dystrybutora. Obowiàzujà oddzielne
warunki umowy.

NEW HOLLAND STYLE

Czy chcesz, aby firma New Holland sta∏a
si´ cz´Êcià Twojego codziennego ˝ycia?
Zapoznaj si´ z bogatà ofertà produktów 
na stronie www.newhollandstyle.com.
Obejmuje ona wytrzyma∏à odzie˝ roboczà,
ogromny wybór modeli maszyn i wiele,
wiele innych produktów. New Holland.
Dopasowujemy si´ do potrzeb klientów.



SPECYFIKACJE30 31

Przyrzàdy ˝niwne
SzerokoÊç ci´cia: Heder zbo˝owy High-Capacity (m) 4,57 - 7,32 4,57 - 7,32**** 4,57 - 9,15 5,18 - 9,15

Heder zbo˝owy Heavy Duty Varifeed™ 
(przesów kosy: 575 mm) (m) 4,88 - 7,62 4,88 - 7,62**** 4,88 - 9,15 4,88 - 9,15
Heder zbo˝owy High-Capacity Hillside (górski) (m) – 4,57 - 6,10 – –

Pr´dkoÊç kosy (cykli na min) 1150 1150 1150 1150
Zapasowa kosa i zapasowe no˝yki kosy ● ● ● ●

Podajnik Êlimakowy z chowanymi palcami na ca∏ej szerokoÊci ● ● ● ●

Ârednica nagarniacza (m) 1,07 1,07 1,07 1,07
Elektryczno-hydrauliczna regulacja po∏o˝enia nagarniacza ● ● ● ●

Automatyczna synchronizacja pr´dkoÊci nagarniacza z pr´dkoÊcià jazdy ● ● ● ●

Szybkoz∏àcze hydrauliczne (za∏àczane dêwignià) ● ● ● ●

Hedery do zbioru kukurydzy
Sk∏adane hedery do zbioru kukurydzy (Liczba rz´dów) 6 - 8****** 6**** - 8****** 6*** - 8 6*** - 8***
Sta∏e hedery do kukurydzy (Liczba rz´dów) 5 - 6 - 8****** 5***- 6 - 8****** 6 - 8 6 - 8
Zdalnie regulowane p∏yty obrywajàce ● ● ● ●

Zintegrowane rozdrabniacze ∏odyg ● ● ● ●

Rozdzielacze obrotowe O O O O
Automatyczny system prowadzenia wzd∏u˝ rz´du O O O O
Automatyczne systemy kontroli hedera
Kontrola wysokoÊci Êcierniska automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna
Kompensacja po∏o˝enia ● ● ● ●

Uk∏ad Autofloat™ II ● ● ● ●

PrzenoÊnik s∏omy
Liczba ∏aƒcuchów  3 3 4 4
Odwracanie kierunku pracy hedera i podnoÊnika hydrauliczne hydrauliczne**** hydrauliczne hydrauliczne
Boczna regulacja po∏o˝enia ● ● ● ●

Kabina Discovery™ III ● ● ● ●

Fotel z zawieszeniem pneumatycznym  ● ● ● ●

Fotel instruktora z przenoÊnà ch∏odziarkà turystycznà (12 V/220 V) ● ● ● ●

Monitor IntelliView™ IV ● ● ● ●

Dêwignia CommandGrip™ ● ● ● ●

Informacja na monitorze z 3 kamer O O O O
Automatyczne ustawienia kombajnu na uwrociach ACS ● ● ● ●

Klimatyzacja ● ● ● ●

Klimatyzacja automatyczna  O O O O
Ogrzewanie  ● ● ● ●

Optymalny poziom ha∏asu w kabinie zgodny z dyrektywà 77/311/EWG (dBA) 76 76 76 76
Systemy precyzyjnego rolnictwa
Precision Land Management firmy New Holland  
Systemy prowadzenia
Montowany fabrycznie automatyczny uk∏ad prowadzenia SmartSteer™ O O O O
R´czny system prowadzenia EZ-Guide 250 lub FM750 z EZ-Pilot O O O O
Tryb tempomatu ● ● ● ●

Automatyczny system prowadzenia wzd∏u˝ rz´du dla hederów do zbioru kukurydzy O O O O
Pakiet rolnictwa precyzyjnego Precision Farming
Pomiar wilgotnoÊci O O O O
Pomiar wydajnoÊci plonów i wilgotnoÊci O O O O
Pe∏ny pakiet Precision Farming obejmuje: pomiar wydajnoÊci plonów i wilgotnoÊci, 

tworzenie mapy plonów z wykorzystaniem systemu D-GPS, oprogramowanie 
komputerowe i serwis oprogramowania O O O O

B´ben uk∏adu m∏ócàcego
SzerokoÊç  (m) 1,3 1,3 1,56 1,56
Ârednica  (m) 0,6 0,6 0,6 0,6
Typ standardowy / typ uniwersalny ●/O ●/O ●/O ●/O
Liczba listew 8 8 8 8
Przedzia∏ pr´dkoÊci (obr./min) 400-1140 400-1140 400-1140 400-1140
Opcjonalny reduktor pr´dkoÊci b´bna (obr./min) 240-685 240-685 240-685 240-685
Klepisko b´bna
Klepisko dzielone do szybkiej wymiany ● ● ● ●

Powierzchnia (m2) 0,86 0,86 1,04 1,04
Liczba listew 14 14 14 14
Kàt opasania – otwarty uk∏ad Opti-Thresh™ (°) 85 85 85 85
Kàt opasania – zamkni´ty uk∏ad Opti-Thresh™ (°) 121 121 121 121
Odrzutnik
Cztero∏opatkowy / ∏y˝kowy b´ben odrzutnika ●/O ●/O ●/O ●/O
Ârednica (m) 0,395 0,395 0,395 0,395
Powierzchnia klepiska odrzutnika (m2) 0,286 0,286 0,342 0,342
Synchronizacja z pr´dkoÊcià b´bna ● ● ● ●

Separator obrotowy O O O O
Ârednica (m) 0,59 0,59 0,59 0,59
Pr´dkoÊç (obr./min) 400/760 400/760 400/760 400/760
Beznarz´dziowa szybka zmiana pr´dkoÊci ● ● ● ●

Powierzchnia klepiska (∏àcznie z rusztem) (m2) 0,84 0,84 1,01 1,01
Uk∏ad Multi-Thresh™ ● ● ● ●

Ca∏kowita powierzchnia klepisk (m2) 1,988 1,988 2,387 2,387
Odrzutnik s∏omy Straw Flow™ O O O O

MODELE CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Elevation Elevation Elevation Elevation



Wytrzàsacze s∏omy
Liczba 5 5 6 6
Powierzchnia separacji (m2) 5,38 5,38 6,45 6,45
Czyszczenie
System kaskadowy Triple-Clean™ ● ● ● ●

Uk∏ad samopoziomowania Smart Sieve™: System czyszczàcy Automatyczne 
dostosowanie do rozmiaru ziarna O O**** O O
Korekcja nachylenia stoku na sicie wst´pnym i górnym (%) 25 25 25 25
Podsiewacz wyjmowany z przedniej cz´Êci z systemu czyszczàcego Fix O O O O
Podsiewacz wyjmowany z przedniej cz´Êci z systemu czyszczàcego Smart Sieve™ ● ● ● ●

Systemczyszczania wst´pnego  ● ● ● ●

Powierzchnia obj´ta dzia∏aniem dmuchawy FS (m2) 4,321 4,321 5,207 5,207
Ustawienie zdalnego sterowania sitem  O O O O
System poziomujàcy
Opcjonalny system poziomujàcy Laterale Slope (jazda wzd∏u˝ zbocza – Side-Hill) (%) – 18 – 18
System poziomujàcy Wide Hillside (jazda wzd∏u˝ zbocza – 
Side-Hill, pod gór´ – Up-Hill, w dó∏ – Down-Hill) – ca∏kowita szerokoÊç = 4,0 m (%) – 38/30/10 – –
System poziomujàcy Narrow Hillside (jazda wzd∏u˝ zbocza – 
Side-Hill, pod gór´ – Up-Hill, w dó∏ – Down-Hill) – ca∏kowita szerokoÊç = 3,5 m (%) – 33/30/10 – –
Wentylator czyszczàcy
System Opti-Fan™ ● ● ● ●

Liczba ∏opatek  6 6 6 6
Zmienny zakres pr´dkoÊci – opcjonalnie niski (obr./min)  165-420 165-420 165-420 165-420

– standardowo wysoki (obr./min)  400-1000 400-1000 400-1000 400-1000
Elektryczna regulacja pr´dkoÊci z kabiny ● ● ● ●

System dom∏acajàcy
Wysokowydajny przenoÊnik zbo˝a: powrót do b´bna ● ● ● ●

Podglàd zwrotów na monitorze IntelliView™ III  ● ● ● ●

PrzenoÊnik ziarna
Wysokowydajny przenoÊnik ziarna z wysokowydajnymi ∏aƒcuchami i ∏opatkami ● ● ● ●

Zbiornik ziarna
PojemnoÊç / wersja Hillside (l)  8300 8300 9300 9300
Centralne nape∏nianie, sk∏adany element dodatkowy 
przenoÊnika Êlimakowego, system „Bubble-up”  ● ● ● ●

Âlimak roz∏adowczy
Rura do górnego roz∏adunku (4,75 m) ● ● O O
Rura do górnego roz∏adunku (5,50 m) O O ● ●

Pr´dkoÊç roz∏adowywania / wersja Hillside (l/s) 90 100/90 100 100
Wziernik do pobierania próbek ziarna ● ● ● ●

Sygnalizator zape∏nienia zbiornika na ziarno ● ● ● ●

Obrót podajnika Êlimakowego uk∏adu roz∏adowujàcego (° ) 105 105 105 105
Silnik* zgodny z wymaganiami Tier 4A / Poziom 3B dot. emisji Nef (6,7L)* Nef (6,7L)* Nef (6,7L)* Cursor 9 (8,7L)*
System selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) ECOBlue™ ● ● ● ●

Uk∏ad wtrysku paliwa common rail common rail common rail common rail
Moc wyjÊciowa silnika przy pr´dkoÊci obrotowej 2100 obr./min 
wg ISO 14396 - ECE R120 (kW/KM) 175/238 200/272 200/272 220/300
Maksymalna moc silnika przy pr´dkoÊci obrotowej 2000 obr./min 
wg ISO 14396 - ECE R120 (kW/KM) 190/258 220/300 220/300 245/333
Przystosowanie do mieszanki paliwa biodiesel** B20 B20 B20 B20
Typ regulatora  elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny
Pomiar zu˝ycia paliwa i odczyt na monitorze IntelliView™ III ● ● ● ●

Spr´˝arka powietrza O O O O
System czyszczenia silnika spr´˝onym powietrzem O O O O
Zbiorniki paliwa
PojemnoÊç zbiornika na olej nap´dowy / pojemnoÊç zbiornika AdBlue (l) 670/110 670/110 670/110 670/110
Przek∏adnia hydrostatyczna hydrostatyczna hydrostatyczna hydrostatyczna
Skrzynia biegów  3-bieg. 3-bieg. 3-bieg. 3-bieg.
Sterowanie pompà hydrostatycznà Hytron elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne
Zmiana biegów podczas pracy ● ● ● ●

Tryb tempomatu ● ● ● ●

Blokada mechanizmu ró˝nicowego  ● ● ● ●

Nap´d na tylne ko∏a  O O O O
Pr´dkoÊç maksymalna (km/h) 30 30 30 30
Zarzàdzanie resztkami po˝niwnymi
Rozdrabniacz s∏omy Dual-Chop™ O O O O
Zdalna regulacja kierownic rozdrabniacza O O O O
Regulowany rozrzutnik plew O O O O
Wymiary
Z ko∏ami trakcyjnymi (*****) 650/75 R32 710/75 R34 710/75 R34 710/75 R34
Maksymalna wysokoÊç w pozycji transportowej  (mm) 3930 3990**** 3990 3990
Maksymalna szerokoÊç w pozycji transportowej (mm) 3275 3265***/**** 3500 3500***
Maksymalna d∏ugoÊç z roz∏o˝onà rurà wy∏adowczà, bez hedera (mm) 8760 8760 8760 8760
Masa
Wersja standardowa bez hedera i rozdrabniacza s∏omy (kg) 12300 12400 13200 13400
Wersja Hillside bez hedera i rozdrabniacza s∏omy (kg) – 14000 – –
Wersja Laterale bez hedera i rozdrabniacza s∏omy (kg) – 13900 – 14700
● Standard     O Opcja     – Niedost´pne
* Opracowany przez FPT Industrial
** Mieszanka biodiesel musi byç w pe∏ni zgodna z najnowszà specyfikacjà dotyczàcà paliwa, EN14214:2009, a obs∏uga ma byç zgodna ze wskazówkami zawartymi w podr´czniku operatora
*** Niedost´pna dla wersji Laterale     
**** Niedost´pne dla wersji Hillside     
***** W zale˝noÊci od rynku dost´pne sà tak˝e ko∏a trakcyjne inne ni˝ wymienione (620/75-R30; 320/75-R34; 710/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30,5 x 32; 1050/50-R32)
****** Tylko w po∏àczeniu z konkretnymi rozmiarami opon i na p∏askich polach

MODELE CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Elevation Elevation Elevation Elevation



NEW HOLLAND TOP SERVICE:
INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

NAJWY˚SZA SZYBKOÂå
Ekspresowa dostawa 
cz´Êci – zawsze na czas 
i w dowolne miejsce!

NAJWY˚SZY PRIORYTET
Szybkie rozwiàzywanie 
problemów w czasie sezonu –
zbiory nie mogà czekaç!

NAJWY˚SZY POZIOM
ZADOWOLENIA
Znajdujemy i wdra˝amy 
niezb´dne rozwiàzanie, 
na bie˝àco informujàc klienta – 
a˝ b´dzie w 100% zadowolony!

TWÓJ LOKALNY DEALER

www.newholland.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia mogà dotyczyç
wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca: New Holland Brand Communications.
Bts Adv. – 09/14 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 142002/POL

NAJWY˚SZA DOST¢PNOÂå
Zawsze jesteÊmy gotowi s∏u˝yç
pomocà – 24 godziny na dob´, 
7 dni w tygodniu, przez ca∏y rok!
Niezale˝nie od tego, jakiej
informacji potrzebujesz, jaki masz
problem czy proÊb´, wystarczy, 
˝e zadzwonisz pod numer telefonu
00800 64 111 111 lub do
najbli˝szego dealera New Holland.
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New Holland What’s App!
Zeskanuj kod QR i pobierz aplikacje


