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PROFESYONEL BALYALAR İÇİN NEW HOLLAND YETER
New Holland, 25 yıldan uzun bir süredir büyük balya sektörüne öncülük ediyor. Her çeşit üründe en iyi balya kalitesini siz
çifçilerimizin hizmetine sunuyor. Büyük ve orta ölçekli çiftçiler ve müteahitler için 80 cm daha uzun balya odasına sahip,
% 10 ‘a kadar daha yoğun en iyi kalitede balyalar için yeni nesil BigBaler Plus serisi büyük balya makinesi hizmetinize sunulmuştur.
TASARIM VE KALİTE
Dünyanın bir çok yerinde, her ürün çeşidi ve koşulunda uzun bir deneme sürecinden geçmiş, en iyi sonuca ulaşmak için
tarafsız şekilde değerlendirilmiş, maksimum verime ulaşan BigBaler Plus serisi sizler için hazırdır.
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BIGBALER PLUS MODELLERİ
İşinize uygun en doğru makineyi seçebilmeniz için
2 farklı model, 8 seçenek ile sunulmaktadır.

Model

Versiyon

Balya
Genişlik / Yükseklik

Balya Uzunluk
(Mak. & Min.)

Min. PTO
Güç İhtiyacı

BigBaler 1270 Plus

Standard / CropCutter™

120 / 70

100 / 260

122

BigBaler 1290 Plus

Standard / CropCutter™

120 / 90

100 / 260

130
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YENİ BIGBALER PLUS SERİSİ
BALYA MAKİNESİNİN SUNDUĞU
ÖZELLİKLERİN KEYFİNİ ÇIKARIN
Titreşimsiz çalışma için
geniş çaplı volan.

% 10’ a kadar daha yüksek balya yoğunluğu
Her türlü şartta yüksek yoğunluk
Daha düzgün şekilli balyalar
Daha sıkı düğümler

Tek parça, geniş açılma
açısına sahip ön kapak.

En sıcak havalarda bile balya yapabilme imkanı
Daha yumuşak balya düşürme kızağı
Daha hızlı ve kolay bakım yapabilme imkanı
Gün sonu kolay temizleme imkanı

Yenilikçi tasarım.

Geniş, renkli,
Türkçe dokunmatik
IntelliView™ IV monitör.

Yüksek kapasiteli
MaxiSweep™
toplama ünitesi.

Sap yayıcı merdane.
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Opsiyonel
PLM® Connect
Telematics uyumu.

Yenilenmiş LED
aydınlatma paketi.

Yenilenmiş ve genişletilmiş
güvenlik demiri.

32 bobin kapasiteli
balya ipi deposu.

80cm daha uzun
balya odası.

Yüksek
hassasiyetli
ActiveWeigh™
balya ağırlık
ölçme sistemi.
SmartFill™ teknolojisi
sayesinde mükemmel
şekilli balyalar

Arkadan dümenlemeli
geniş tandem aks.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
NEW HOLLAND BALYA MAKİNELERİ
Amiral gemisi BigBaler balya makinesi modelleri,
New Holland‘ın Dünya Hasat Mükemmellik Merkezi'ne ev sahipliği yapan
Belçika'da Zedelgem fabrikasında inşa edilmektedir.
Leon Claeys, 100 yıl önce devrim yaratan ilk harmanlama makinesini çiftçilerin
hizmetine sunmuştur. 1940 yılına New holland ilk kendinden bağlamalı,
toplayıcı özellikli balya makinesini geliştirmiştir. Bununla birlikte artık mirası
Atlantik Okyanusu' nun her iki tarafında da kullanılmaktadır. Üretilen ilk balya
makinesinden bu yana 25 yıl geçmiş olmasına rağmen hala dünyada bir numaralı büyük
kare balya makinesi halindedir ve New Holland ruhu taşıyan mühendisler sayesinde yeni
nesil ürünler üretilmeye ve geliştirilmeye devam etmektedir.
Dünya klasında üretim yapan Zedelgem-Belçika fabrikası tesislerde
çok yönlü ürün geliştirme süreci, yüksek bilgi ve tecrübe düzeyi sayesinde
BigBaler Plus serisi balya makineleri, CX ve CR serisi biçerdöverler ve
FR Forage Cruiser serisi silaj makineleri ile birlikte aynı fabrikada üretilmektedir.

1987
25 yıl önce New Holland büyük
balya makinesi segmentine giriş
yaptı. Çift düğüm teknolojisi,
elektronik balya yoğunluk
sistemi, balya çıkarma sistemi,
ilk 80 x 90 ölçülerinde balya
makinesi gibi bir çok yenilik
getirilmiştir. Yıllar içerisinde bu
yenilikler sektörün standartları
haline gelmiştir.

1987
İlk ön sıkıştırma balya odası
D2000 modelinde uygulanmış ve
dünyada yeni bir sayfa açmıştır.
O günde itibaren bütün NH balya
makineleri bu özellikle
üretilmektedir.
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1988
Devler arasına yeni bir dev
katıldı; 120 x 130cm
ölçülerinde yüksek kapasiteli
balya makinesi devreye alındı.

1995
D1010, packer özelliği olan
ilk haşbaylı makine oldu.

1999
BB900 serisinde ilk olarak
yumuşak balya düşürme
sistemi devreye alınmıştır.

2004
Yıllardır sektörde çığır açmaya
devam eden New Holland,
BB-A serisinde ilk olarak 4 ve
6 ipli bağlama düzeni kullanlmış
ve çığır açan IntelliView™
monitör devreye alınmıştır.

1999
Kabinden kontrol sağlayan
InfoView™ monitör ve
otomatik gresleme sistemi ilk
olarak kullanılmış ve
makinenin kontrollerini
kolaylaştırmıştır.

2008
Zedelgem fabrikasında 20
Mayıs 2008 tarihi itibariyle
15.000’inci balya makinesi
üretim bandından çıkmıştır.

2008
IntelliView™ III renkli ekran
monitör ilk olarak BB9000
serisinde kullanılmaya
başlanmıştır.

2008
Ödüllü ActiveWeigh™ ağırlık
sistemi devreye alınmış ve ilk
olarak BB9000 serisinde
kullanılmaya başlanmıştır.

2009
En gelişmiş CropID ™
sistemi PLM® balya veri
yönetimini ve izlemeyi
herkes için kullanılabilir
duruma getirdi.

2012
BigBaler serisi, çarpıcı
biçimde ayırt edici stile
sahip en yeni balya şekli
teknolojisine sahip
olmuştur.

2016
BigBaler Plus serisi
yenilenmiş yapısı, daha
uzun balya odası ve
artırılmış yoğunluk sitemi
ile devreye alınmıştır.
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YÜKSEK PERFORMANSLI TOPLAMA İŞLEMİ
Toplama ünitesi belki de balya makinenizin en önemli parçasıdır, bu sebeple BigBaler Plus serisi balya makinelerinde
kullanılan MaxiSweep™ toplama ünitesi uzun yıllardır tecrübe edilmiş ve geliştirilmiş bir toplama performansı sunmaktadır.
Sektördeki 2,35 m’lik en geniş toplama ölçülerine sahip makineniz ile toplayamadığınız ürün kalmayacak.
Ayrıca, CropCutter™ makinelere özel olarak ağır şartlar için 6mm kalınlığında toplayıcı parmak seçeneği sunulmaktadır.
KAVİSLİ ŞEKİLDE TASARLANMIŞ SAP YAYICI MERDANE KOLLARI
MaxiSweep™ toplama ünitesi özel olarak ‘S’ şeklinde tasarlanmış yan kollar sayesinde yoğun ve sıkışık namlularda,
toplama ünütesi önünde birikme yapmadan ürünün akışını sağlamaktadır. Ayrıca kollar ile merdane bağlıtısı arasına konulan
lama sayesinde ekstra esneklik sağlanıp ayar yapılabilmektedir.
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TOPLAYICI ÜNİTE YÜZDÜRME
KONUMU AYARI
Yay destekli toplayıcı ünite tarla üzerinde ürün bırakmaması
için yüzeyi takip eder, sert. engebeli ve taşlı arazilerde bile
işinizi en verimli şekilde yapabilmeniz için tasarlanmıştır.
Her türlü tarla koşuluna kolaylıkla adapte edebileceğiniz
yüzdürme sistemi sayesinde, tarla yüzeyindeki
dalgalanmalar toplama performansını
hiç etkilemeyecek.

DEVAMLI ÜRÜN AKIŞI
Sap yayıcı merdane, parmaklar
tarafından toplanan ürünün düzgün bir
akışla içeri girmesi, ürün kaybını
engellemek ve besleme yoğunluğunu eşit
ayarlayabilmek için sertbest dönecek
şekilde tasarlanmıştır.

YÜKSEK BESLEME
KAPASİTESİ
Besleme performansı makinenin
verimliliğini direk etkileyen
unsurlardandır. Karşılıklı olarak
konumlandırılmış çift besleme
helezonlarıyla performans üst
düzeye çıkarılmıştır.
Ürünün rotora akışını sağlamak
için ayrıca helezonların üst kısımda
bulunan ve ürünün akışını
destekleyen besleme merdanesi
bulunmaktadır.

AYARLANABİLİR
TOPLAMA ÜNİTESİ
TEKERLERİ
Toplama ünitesinin
yükseklik ayarı ayarlanabilir
pimli sistem sayesinde kolay bir
şekilde yapılabilmektedir.
Yol konumu için ister tekeri, ister
bağlantı kolunu pimli sistem
sayesinde çok kolay şekilde
çıkarabilirsiniz.
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Her balyalama işlemi bir diğeriyle aynı olmadığı gibi BigBaler Plus balya makinesi farklı kıyma boylarına
uygun olarak ayarlayabileceğiniz toplamda 29 adet bıçak vardır. Bıçakların değişimi kolay bir şekilde yapılabilmektedir.
En zor şartlarda, verimli şekilde kullanabilmeniz için aşınmaya dirençli tip rotor hizmetinize sunulmuştur.

YÜKSEK PERFORMANSLI ROTOR YAPISI
‘W’ şeklinde özel tasarlanmış rotor yapısı, besleme işlemini
en az güç ihtiyacı, en yüksek performansla yapmaktadır.
Rotor tasarımı sayesinde güç gereksinimini bağlantı
kollarından eşit dağıtmakta ve ön besleme odasını eşit
miktarda ve yoğunlukta beslemektedir.

BigBaler Plus standart modeli özel olarak
tasarlanmış kranklı toplama sistemi ve
bıçaksız olarak sunulan direk besleme sistemi
sayesinde, uzun sapları aşırı zarar vermeden
toplayabilmekte, hayvancılık ve mantar
işletmeleri için uygun bir seçenek olacaktır.

KOLAY ULAŞILABİLEN BIÇAK
TABLASI TASARIMI
Kıyma boyu ayarı ve bıçak bileme işlemlerinin
kolay şekilde yapılması için kayarlı bıçak
tablası işinizi kolaylaştıracaktır.
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MÜKEMMEL ŞEKİL VE YOĞUNLUKTA BALYALAR
Büyük balya deyince akla ilk olarak yoğunluk gelir. İster fermente, ister hayvan yemi, ister mantarcılık sektörü veya
enerji sektörü için yapılmış balyalar olsun istenilen yoğunlukta ve düzgün şekilde balyalar yapabilmeniz için geliştirilen makinemiz,
taşıma ve depolama esnasında size kolaylık sağlayacak ve karlı olacaktır.
ELEKTRONİK BALYA YOĞUNLUK SİSTEMİ
Yapılan balyaların sıkılığı üç taraflı yoğunluk kontrol sistemiyle sürekli ölçülür. Pistonun balyaya her vuruşunda elektronik sistem
üzerindeki sensörlerle yükün anlık kontrol edilmesini sağlar ve gerektiğinde sistem balya duvarlarının sıkma kuvvetini otomatik ayarlayan
hidrolik pistonlar sayesinde üç yönlü sıkarak veya gevşeterek her balyanın istenilen yoğunlukta yapılmasını sağlar ve mönitör üzerinden
anlık olarak görüntülenir.
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HIZLI ÜRETİM İÇİN HIZLI PİSTON
BigBaler Plus modellerinde ağır hizmet tipi şanzıman sayeyinde
piston hızı %14 arttırılarak 48 strok/dk hızına ulaşmıştır.
Güçlendirilmiş piston, gelişmiş üretim kapasitesine sahiptir.
Daha yüksek hızlarda balya yapmanızı sağlar ve
%50 daha uzun ömre sahiptir.

ÖN SIKIŞTIRMA ODASI
Ön sıkıştırma odası sayesinde
istenilen eşit yoğunlukta balya
dilimleri hazırlanmaktadır.
Sensörler sayesinde ön sıkıştırma
odası yoğunluğu ayarlanmaktadır.
Yaba, ön sıkıştıma odasında homojen
olarak hazırlanan balya dilimlerini
istenilen yoğunluğa ulaşınca
balya odasına aktarmaktadır.
Operatör balya yoğunluğunu
IntelliView™ IV monitör sayesinde
kolayca kontrol edilebilmektedir.

GÜÇ AKTARIMI VE
GÜVENİLİRLİK
Yenilenen şanzıman sayeyinde
%20’ye kadar kapasite
artışı sağlanmıştır.
BigBaler Plus 1290 modelinde
800mm’ye kadar arttırılan
volan çapı dönme enerjisini %48’e
kadar arttırırken düzensiz
hazırlanmış namluların bile
balyalanmasını sağlayacak güce
ve verimliliğe sabittir.
Traktör kuyruk milinden gelen
güç volan sayesinde balya
makinesine aktarılmaktadır.
AKILLI BALYA
MAKİNELERİ DÖNEMİ
SmartFill™ ürün besleme
yönlendirme sistemi
ön besleme odasının sağ ve sol
tarafında bulunan sensörler
sayesinde ürün beslenirken
doğru şekilde yönlendirme
imkanı sağlamaktadır.
Tek yönlü ürün girişi
algılandığında operatör
IntelliView™ IV ekran yardımıyla
eşit yönlü beslemeyi
ayarlayabilmektedir.
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HASSAS DÜĞÜMLEME,
YUMUŞAK BALYA DÜŞÜRME
New Holland, 25 yılı aşkın bir süredir
çift düğüm teknolojisine öncülük etmektedir.
Bu teknoloji ile en yoğun balyalarda, sağlam düğümler
garantimiz altındadır. BigBaler Plus modellerinde altı adet bağlama
düzeneği sunulmaktadır. Bağlama grubu binlerce defa hatasız, güvenilir,
titizlikle test edilmiş ve siz müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.
BigBaler Plus serisi balya makineleri pazardaki yerini
sorunsuz şekilde korumaktadır.

HER BALYADA GÜVENİLİR
VE SAĞLAM DÜĞÜMLER
Her bağlanan düğüm özel balya odası tasarımı
sayesinde balya yere düşüne kadar zarar
görmeden balya odasından çıkmaktadır.
Bağlama sistemi çalışma prensibi bitmiş balya
üzerindeki düğün atıldıktan sonra
yeni yapılacak balya için düğüm atmaktadır,
böylelikle düğümlerin sürekliliği artmaktadır.
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GÜÇLÜ FANLAR,
TEMİZ BAĞLAMA GRUBU
Yeniden tasarlanan 3 adet güçlendirilmiş bağlama grubu
fan sistemi bağlama grubunu her zaman temiz tutarak
mükemmel bağlama performansını garanti etmektedir.
Aşırı tozlu arazilerde veya mısır sapı gibi ürünleri balyalama
işlemlerinde opsiyonel olarak sunulan Blow-off kit sistemi
sayesinde yüksek performanslı hava üflemesi sağlanmakta
ve sistem traktör kabini konforundan uzaklaşmadan
IntelliView™ IV monitör üzerinden kontrol edilmektedir.

PARTIAL BALE-EJECT™
Balyalama işiniz bittikten sonra diğer tarlaya geçmeden
bağlı şekilde çıkmaya hazır balyanızı çıkartmanız için
hidrolik olarak kontrol edilebilen standart özelliktir.
FULL BALE-EJECT™
Farklı bir ürün balyalayacağınızda, bakım işlemlerinde
veya sezon sonunda yarım kalan balyayı çıkartmak
istediğinizde hidrolik olarak kontrol edilen özelliktir.
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GENİŞ, DOKUNMATİK,
RENKLİ EKRAN
BigBaler'ınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Tüm parametreleri çalışırken kolayca kontrol edebilir,
Standart olarak sunulan IntelliView™ IV
renkli dokunmatik ekran monitörün keyfini sürebilirsiniz.
BigBaler Plus tamamen ISOBUS uyumludur.
İsteğe bağlı olarak traktörünüzün monitörüne entegre edebilir
ve tek monitör ile kullanabilirsiniz.

Balyalama işlemi sonrasında
verileri anlık olarak görebilir
isterseniz harici belleğe
kolaylıkla aktarabilirsiniz.

BALYA İPİ KAÇIKLIK
SENSÖRÜ
Gelişmiş bir sistem olarak
sunulan balya kaçıklık sensörleri,
düğüm kaçırma durmunda
IntelliView™ aracılığıyla
operatöre her bağlama
anında bilgi verir.
Bağlama grubu üzerindeki
geleneksel düğümleme
bayrakları bu sistemi tamamlar.

BALYA UZUNLUK
KONTROLÜ
Verimli balya için doğru balya uzunluğu
yükleme, istifleme ve taşıma
işlemlerinde büyük öneme sahiptir.
Balya uzunluğu ayar sistemi standart
olarak mekanik veya isteğe bağlı
elektronik olarak sunulmaktadır.
Sistem mekanik olarak balya oluşmaya
başladıkça çentikli ölçüm tekerleğini
döndürür ve ayarlanan uzunluğa ulaşınca
bağlama sistemini otomatik olarak
devreye girer ve bağlama işlemi yapılır.
Elektronik balya uzunluğu IntelliView™ IV
monitör üzerinden ayarlanmaktadır.
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INTELLICRUISE™ SİSTEMİYLE
OPTİMİZE EDİLMİŞ KAPASİTE
MÜKEMMEL BALYA STANDARTLARI
ADAPTİF İLERLEME HIZI VE BESLEME TEKNOLOJİSİ
Intellicruise™ özelliği, farklı tarla ve ürün koşullarında verimliliği,
operatör konforunu, yakıt tasarrufunu arttırıp, beslemeyi optimize ederek işlerinizi
daha kolay şekilde yapmanızı sağlar. Bu sistem için traktör ISOBUS Class III
özelliğinde olması gerekmektedir.
IntelliCruise ™ sistemi avantajları;
• % 9'a kadar daha fazla verim
• % 4'e kadar yakıt tasarrufu
• Operatör yorgunluğundan kaynaklı hataların azalması
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İLERLEME HIZI
BALYA MAKİNESİ YÜKLENMESİ

HIZ KONTROL MODU
Sadece CropCutter™ modellerinde
mevcut olan hız kontrol modu, optimum kapasite
için traktör hızını ön sıkıştırma odasına beslenen
ürünün miktarına göre ayarlayabilen sistemdir.
Kısaca; küçük namlu ve zayıf üründe otomatik
olarak traktör hızını arttıran, yoğun üründe traktör
hızını otomatik olarak düşüren sistemdir.

BALYA DİLİMİ KONTROL MODU
Balya dilimi kontrol modu Standart ve CropCutter™
modellerinde sunulmaktadır.
Traktör hızı balya diliminin sıkılığına ve her balyada
istenen dilim adedine göre ayarlanmaktadır.
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NEM VE VERİM SENSÖRÜ
BigBaler balya makineleri hassas tarım uygulamaları özellikleri ile tasarlanmıştır.
Balya, ağırlık ve nem bilgileri IntelliView ™ IV monitörde sürekli olarak
güncellenir ve görüntülenir. Bu veriler, verim haritaları oluşturmak için
PLM® Connect yazılımı ile saklanabilir ve analiz edilebilir.
Maliyetleri azaltmak, verimi maksimuma çıkarmak için kullanılabilmektedir.

HASSAS NEM ÖLÇÜMÜ
Nem ölçümü balyanın içerisine gömülen
yıldız çarklar ile yapılmaktadır.
Bu sistemin avantajı, balyanın içinden
geçirilen akım sayesinde net bir şekilde
nem ölçümünün yapılabilmesidir.
Veriler, IntelliView™ IV mönitör üzerinden
görüntülenebilmektedir.

HASSAS BALYA TARTIM SİSTEMİ
ActiveWeigh ™ balya tartım sistemi balya kaydıraktan düşerken
hassas olarak yerleştirilmiş sensörler sayesinde ölçüm yapabilmektedir.
Sistem balya uzunluğu, tarla koşulları ve balyanın düşüş hareketine
bakmaksızın ölçüm yapabilmektedir.
Sistem üzerinden alınan veriler; her balyanın ağırlığı, ortalama balya
ağırlığı, toplam balya ağırlığı, Saatteki toplam balya ağırlığı gibi
veriler ± 2% hassaiyetle IntelliView ™ IV mönitör üzerinden
anlık olarak takip edilebilmektedir.
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PLM® Connect, BigBaler Plus balya makinenize uzaktan bağlanmanızı
ve ofisinizin konforunda 27'den fazla makine parametresini
görüntülemenizi sağlar. Yeni kablosuz dosya aktarım özelliği,
cihazlar arasında kolay ve güvenli veri aktarımı yapmanızı sağlar
Bu sistem ile rehber çizgileri, sınırlar, tarla haritaları, verim ve
nem verilerine kolay erişim ve aktarım anlamına gelir.
Kısacası PLM® Connect, yakıt faturalarını azaltmanıza, filo
yönetimini ve güvenliği tek bir pakette buluşturmanıza yardımcı olur.

MyNewHolland.com sitesi üzerinden PLM®
uygulamalarınızı, tüm çiftlik uygulamalarınızı, filo
lojistiğinizi, operatör kullanımını ve verimliliği uzaktan
yönetebilirsiniz.

Uzaktan bağlanma teknolojisi ile verim artışı
ve maliyet düşürmek artık çok kolay.
Balya makineniz çalırken kaydedilen verileri
bir harici bellek vasıtasıyla IntelliView™ IV
monitör sayesinde kolayca alabilecek ve
istediğiniz zaman kontrol edebileceksiniz.
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BigBaler Plus balya makinesi, 3m’lik tandem aks genişliği
sayesinde dar yollardan ve tarlalardan kolayca
geçebilecek ve geniş lastikleri sayesinde toprak sıkışmasını
en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Dar manevra açısı sayesinde üst seviyede
kullanım kolaylığı sunmaktadır.

GÜÇLÜ FREN SİSTEMİ
Standart olarak sunulan hidrolik fren sistemi
50 km/sa hıza kadar güvenli bir durma
performansı sunmaktadır.
UYGUN TAŞIMA BOYUTLARI
Çalışmalarınız sonrası standart olarak sunulan
katlanır balya kaydırağı.

BIGBALER PLUS Serisi

DAHA AZ TOPRAK SIKIŞMASI
Auto-Steer tandem aks, balyalama işlemlerinde
makinenin ağırlığını en geniş şekilde yayan lastikleri
sayesinde, toprağın sıkışmasını azaltmak için tasarlanmıştır.
Geniş tabanlı lastik yapısı, arazilerdeki engebeleri en iyi
şekilde emerek, taşıma konforu ve balyayı yumuşak şekilde
düşürmeye yardımcı olmaktadır.

ÇEKİ OKU VE DÜMENLEME SİSTEMİ
Standart olarak sunulan Auto-steer tandem aks (çift dingil)
ve özel olarak tasarlanmış çeki oku bağlantı sistemi
sayesinde çok dar alanlarda bile kolayca
dönebilme imkanı sağlamaktadır.

BIGBALER

GÜÇLÜ AYDINLATMA SİSTEMİ
Standart olarak sunulan 360° LED
aydınlatma paketi sayesinde gece çalışmalarınız artık gündüz gibi olacak.

Standart olarak
sunulan 360° LED
aydınlatma paketi

Ürün beslemesini
takip edebileceniz LED
toplayıcı ünite lambası

Opsiyonel olarak
sunulan LED
yaba aydınlatma
lambası

Standart
olarak sunulan
LED iğne grubu
aydınlatma lambası

BIGBALER PLUS Serisi

Opsiyonel olarak sunulan
balya makinesi geri görüş kamerası.
Korkuluklara monte edilen ve IntelliView™ IV
monitör üzerinden kontrol edilebilmektedir.
Monitör üzerinde ister tam ekran ister yarım ekran
seçeneğiyle kullanılabilmektedir.

Standart
olarak sunulan
LED bağlama grubu
aydınlatma lambası
Döner tepe lambası
isteğe bağlı LED seçeneğiyle

İki adet LED arka
çalışma lambası

BIGBALER

GÜÇLÜ TEK PARÇA ŞASİ
Gelişmiş tek parça şasi, üst düzey güvenilirlik ve
düşük titreşim avantajlarıyla
gücünüze güç katmak üzere tasarlanmıştır.

BIGBALER PLUS Serisi
İsteğe bağlı
kit olarak sunulan
şeker pancarı
ve biyokütle
balyalamanız için
sunulan ve özel olarak
tasarlanmış plakalar.

Standart makineler
için sunulan ve
diğer bıçaklara göre
3 kat daha dayanıklı
bıçaklar opsiyonel
sunulmaktadır.

Güçlü
Tek
Parça
�asi

BIGBALER

360
BigBaler
Plus
o

32 bobin kapasiteli balya ipi
depolama bölmesi

Tek parça, büyük
ön kapak sayesinde
tüm hareketli parçalara,
otomatik gresleme ve
yağlama sistemine
kolay ulaşım imkanı.

BIGBALER PLUS Serisi

Balya iplerinin tozdan
korunması için özel
tasarım kapak
kenarlarında toz
contası standart
olarak sunulmaktadır.
Düz ve kaymaz
malzeme ile kaplı
üst zemin sayesinde
güvenli bakım
yapabilme imkanı

Opsiyonel olarak sunulan
su deposu ve malzeme dolabı.

Özel tasarım
katlanır bakım merdiveni.

BIGBALER

BIGBALER PLUS Serisi

Büyük bir aile olarak,
uzmanlığımızla yanınızdayız...
TEKNİK BİLGİ

MODEL
Big Baler Plus 1270

Big Baler Plus 1290

Standart

RC

Standart

RC

Genişlik-Yükseklik (cm)

120-70

120-70

120-90

120-90

Maks./Min. Balya Uzunluğu (cm)

260-100

260-100

260-100

260-100

140

175

150

175

PTO Devri (d/dk)

1.000

1.000

1.000

1.000

Volan çapı (cm)

80

80

80

80

Standart

Standart

Standart

Standart

223

235

223

235

2

2

2

2

128

136

128

136

Hidrolik

Hidrolik

Hidrolik

Hidrolik

Maks. Bıçak Sayısı (adet)

-

15-29

-

15-29

Kumanda Tipi (standart)

IntelliView™ IV

IntelliView™ IV

IntelliView™ IV

IntelliView™ IV

Strok Boyu (cm)

71

71

71

71

Strok Hızı (strok/dk)

48

48

48

48

Elektro Hidrolik veya Hidrolik

Elektro Hidrolik veya Hidrolik

Elektro Hidrolik veya Hidrolik

Elektro Hidrolik veya Hidrolik

Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi

Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi

Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi

Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi

6

6

6

6

IntelliView™ IV monitör

IntelliView™ IV monitör

IntelliView™ IV monitör

IntelliView™ IV monitör

(Sesli ,Görüntülü)

(Sesli ,Görüntülü)

(Sesli ,Görüntülü)

(Sesli ,Görüntülü)

2x16= 32

2x16= 32

2x16= 32

2x16= 32

3

3

3

3

10.000

11.000

10.000

11.000

Balya Odası Boyutları

Traktör Güç Gereksinimi
Min. Traktör Güç İhtiyacı (HP)

Volan Freni
Toplama Düzeni
Genişlik (cm)
Toplayıcı Tekerlek (adet)
Parmak Sayısı (adet)
Kumanda Tipi
CROP-CUTTER™ (Sap Kıyıcı)

Piston

Yoğunluk Ayarı
Bağlama Sistemi
Bağlama Tipi
İğne Sayısı (adet)
Bağlama Sistemi Uyarısı

Bobin Kapasitesi (adet)
Fan Sayısı
Boş Ağırlık (Min, kg)

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648
musteri@turktraktor.com.tr

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz
hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

www.newholland.com.tr
www.turktraktor.com.tr
www.newholland2.net

/NewHollandAGTurkiye

