
Big Baler HD
High Density - Yüksek Yoğunluklu
Büyük Balya Makinesi
bb 1290 HD



EN AĞIR BALYALARI EN AZ ZORLUKLA YAPIN
25 sened�r büyük balya sektörünün öncüsü olan New Holland ç�ftç�ler�m�ze en �y� balya kal�tes�n� sunmaya devam 
ed�yor. Yüksek ver�ml�l�k ve ağır çalışma şartları �ç�n tasarlanmış olan ağır h�zmet t�p� New Holland B�g Baler 1290 HD 
model büyük balya mak�neler� �le uzun ve sorunsuz b�r kullanım �mkanı sunulmaktadır. 

56 cm daha uzun balya odasına sah�p ve standart balya mak�neler�ne göre % 22 ‘ye kadar daha yoğun balya yapab�len
HD büyük balya mak�neler� �le en �y� kal�tede balyalar üret�n.

TASARIM VE KALİTE
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Big Baler HD

Model Vers�yon
 Balya Balya Uzunluk M�n. Traktör

  Gen�şl�k / Yüksekl�k (Mak. & M�n.) Güç İht�yacı (hp)

B�gBaler 1290 HD
 Haşbaylı 

120 / 90 300 / 100 265 (CropCutter™)
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Ağır volan yapısı ve 
yüksek volan hızı

SmartBrake akıllı 
fren teknoloj�s�

2.35 metre gen�şl�ğ�yle yüksek 
toplama olanağı sağlayan 
toplama düzeneğ� *B�r öncek� modele göre

%230 daha yüksek 
volan enerj�s�*

Ç�ft hızlı
SmartSh�ft ™
S�stem�

BIG BALER HD SERİSİ
İHTİYACINIZ OLAN
HER ŞEYİ KARŞILIYOR

%22’ye kadar daha yüksek yoğunluklu balya
56 cm daha uzun balya odası
Her türlü zorlu şarta uygunluk, ağır h�zmet t�p� şas�
Daha hızlı bakım, daha kolay tem�zl�k
Ver�m� arttırılmış toplama düzeneğ�
Ç�ft kademel� pürüzsüz hareket �let�m�
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Big Baler HD

Ön sıkıştırma odası
H�drol�k süspans�yonlu 
dümenleneb�l�r aks yapısı

36 bob�n kapas�tel�
�p deposu

Daha uzun balya 
odası

7 H�drol�k P�stonlu 
Sıkıştırma Odası

Yen�lenm�ş LED 
aydınlatma panel�

LoopMaster ™ Ç�ft 
Düğümlü Bağlama S�stem�
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EN YÜKSEK VERİMDE TOPLAMA DÜZENEĞİ
5 lamalı Max�Sweep™ toplama ün�tes� sayes�nde
tarlada neredeyse h�ç mahsul kalmadan toplama 
yapmanıza olanak sağlayan düzenek 2.35 m’l�k
gen�şl�ğ� sayes�nde en yüksek ver�m� sağlar.

AYARLANABİLİR SERBEST TOPLAMA
ÜNİTESİ TEKERLERİ
Toplama ün�tes�n�n yüksekl�k ayarını çok kolay şek�lde 
yapab�l�rs�n�z. Ayarlanab�l�r p�ml� s�stem sayes�nde �ster 
yol konumu �ç�n teker�, �stersen�z de 
bağlantı kolunu çok kolay şek�lde
çıkarıp takab�l�rs�n�z.

ÖZEL TASARLANMIŞ SAP YAYICI DÜZENEĞİ
Max�Sweep™ toplama ün�tes� özel olarak ‘S’ şekl�nde 
tasarlanmış yan kollar sayes�nde toplama ün�tes� önünde 
b�r�kme yapmadan ürünün akışını sağlamaktadır. Ekstra 
esnekl�k sağlaması s�ze avantaj sağlar. 
Ürünün düzgün b�r akışla �çer� g�rmes� sağlamak ve ürün 
kaybını engellemek �ç�n özel olarak tasarlanmıştır.
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Big Baler HD

YÜKSEK PERFORMANSLI
SAP KIYICILI BESLEME DÜZENEĞİ
CropCutter® sap kıyıcı s�stem� �se 29 bıçaklı
özel "W" yapısı sayes�nde besleme
performansını arttırır.

Bıçaklar kolay şek�lde
değ�şeb�lmekted�r.

Karşılıklı olarak 
konumlandırılmış ç�ft besleme 
helezonlarıyla performans üst
düzeye çıkarılmıştır.
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Big Baler HD

ÖDÜLLÜ ŞANZIMAN 
TEKNOLOJİSİ

SmartSh�ft™ ç�ft kademel� hız 
teknoloj�s�yle �lk çalıştırma 

sırasındak� yüksek yüklenmeler�n 
önüne geçer, akıllı fren 

teknoloj�s�n� bünyes�nde 
barındırır ve güven�l�r hareket 

�let�m� sağlar

GÜVENİLİR
GÜÇ AKTARIMI

Ağır yükler �ç�n yen�den 
tasarlanmış ve çapı %16 

arttırılmış volan sayes�nde 
%230 daha yüksek

enerj� sağlar

GÜÇLÜ
ÖN SIKIŞTIRMA SİSTEMİ

B�gBaler 1290 HD;
gel�şt�r�lm�ş ön sıkıştırma

odası sayes�nde daha ağır 
balyalar eş�t form ve yüksek

yoğunlukta elde ed�l�r.

UZUN BALYA ODASI 
HD ser�s� balya odası

segment�ndek� en uzun
balya odası; 748 mm strok

boyu ve 7 h�drol�k p�ston �le
�deal sıkıştırma sağlanır.

Sıcak günlerde ve uzun çalışma 
saatler�nde dah�, yüksek

yoğunluklu ve düzgün şek�ll� 
balyaların yapılab�lmes�ne

olanak sağlamaktadır.
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EŞSİZ BAĞLAMA TEKNOLOJİSİ 
New Holland’ın ç�ft düğümlü LoopMaster ™ teknoloj�s�, 
standart bağlama s�stemler�ne göre %37 güçlüdür. 

GÜÇLÜ FAN, GÜÇLÜ TEMİZLİK
Yen�lenm�ş 3 adet fan s�stem� bağlama grubunu her 
zaman tem�z tutar ve yüksek performans göstermes�n� 
sağlar.

Aşırı tozlu araz�lerde veya mısır sapı g�b� ürünler� 
balyalama �şlemler�nde ops�yonel olarak sunulan 
Blow-off k�t s�stem� sayes�nde yüksek performanslı 
hava üflemes� sağlanmakta ve s�stem traktör kab�n� 
konforundan uzaklaşmadan Intell�V�ew™ IV mon�tör 
üzer�nden kontrol ed�lmekted�r.

10



Big Baler HD

PARTIAL BALE-EJECT™
Balyalama �ş�n�z b�tt�kten sonra d�ğer 
tarlaya geçmeden bağlı şek�lde çıkmaya 
hazır balyanızı çıkartmanız �ç�n h�drol�k 
olarak kontrol ed�leb�len standart özell�kt�r.

FULL BALE-EJECT™
Farklı b�r ürün balyalacağınızda, bakım 
�şlemler�nde veya sezon sonunda yarım 
kalan balyayı çıkartmak �sted�ğ�n�zde
h�drol�k olarak kontrol ed�len özell�kt�r.
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B�gBaler'ınızı yönetmek parmağınızın ucunda. 
Kab�nden çıkmadan tüm parametreler�
çalışırken kolayca kontrol edeb�l�r;
Standart olarak sunulan Intell�V�ew™ IV
renkl� dokunmat�k ekran mon�törün
keyf�n� süreb�l�rs�n�z. 

Balyalama �şlem�nden sonra ver�ler� görüntüleyeb�l�r 
ve hatta har�c� belleğ�n�ze atab�l�rs�n�z. 

Balya �p� kaçıklık sensörüyle �se düğüm kaçırma 
durumunda anında s�ze ekran üzer�nden b�lg� ver�r.

KESİNTİSİZ MAKİNE KONTROLÜ
Kolay kullanılab�l�r Intell�V�ew ™ IV renkl� dokunmat�k 
ekran sayes�nde, operatörler uzun balya günler�nde 
kab�nler�nden çıkmadan, balya yoğunluğu g�b� öneml� 
�şlevler� kontrol edeb�lmekted�r.

GENİŞ VE DOKUNMATİK
RENKLİ EKRAN
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Big Baler HD

HIZ KONTROL MODU
Mevcut olan hız kontrol modu, opt�mum kapas�te 
�ç�n traktör hızını beslenen ürünün m�ktarına göre 
ayarlar. Küçük ve zayıf üründe traktör hızını 
otomat�k arttırırken; yoğun üründe hızı yavaşlatır.

BALYA DİLİMİ KONTROL MODU
Balya d�l�m� kontrol modu, traktör hızını balya 
d�l�m�n�n sıkılığına ve her balyada �stenen d�l�m 
aded�ne göre ayarlamaktadır.

INTELLICRUISE™ SİSTEMİ
ÜRÜN YOĞUNLUĞUNA GÖRE
TRAKTÖRÜN HIZINI AYARLAR
ADAPTİF İLERLEME HIZI VE BESLEME TEKNOLOJİSİ
Intell�cru�se™ özell�ğ�, farklı tarla ve ürün koşullarında ver�ml�l�ğ�, 
operatör konforunu, yakıt tasarrufunu arttırıp, beslemey� opt�m�ze 
ederek �şler�n�z� daha kolay şek�lde yapmanızı sağlar. Bu s�stem �ç�n
traktör ISOBUS Class III özell�ğ�nde olması gerekmekted�r.

Intell�Cru�se ™ s�stem� avantajları;
 % 9'a kadar daha fazla ver�m

 % 4'e kadar yakıt tasarrufu

 Operatör yorgunluğundan kaynaklı hataların azalması
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HASSAS NEM ÖLÇÜMÜ
Nem ölçümü balyanın �çer�s�ne gömülen 
yıldız çarklar �le yapılmaktadır.
Bu s�stem�n avantajı, balyanın �ç�nden 
geç�r�len akım sayes�nde net b�r şek�lde 
nem ölçümünün yapılab�lmes�d�r.
Ver�ler, Intell�V�ew™ IV mön�tör 
üzer�nden görüntüleneb�lmekted�r.

NEM VE VERİM SENSÖRÜ
B�gBaler balya mak�neler� hassas tarım
uygulamaları özell�kler� �le tasarlanmıştır. 
Balya, ağırlık ve nem b�lg�ler� Intell�V�ew ™ IV
mon�törde sürekl� olarak güncellen�r ve görüntülen�r.
Bu ver�ler, ver�m har�taları oluşturmak �ç�n
PLM® Connect yazılımı �le saklanab�l�r ve
anal�z ed�leb�l�r. Mal�yetler� azaltmak, ver�m�
maks�muma çıkarmak �ç�n kullanılab�lmekted�r.
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Big Baler HD

HASSAS BALYA TARTIM SİSTEMİ
Act�veWe�gh ™ balya tartım s�stem� balya kaydıraktan
düşerken hassas olarak yerleşt�r�lm�ş sensörler sayes�nde
ölçüm yapab�lmekted�r. S�stem balya uzunluğu,
tarla koşulları ve balyanın düşüş hareket�ne 
bakmaksızın ölçüm yapab�lmekted�r.
S�stem üzer�nden alınan ver�ler; her balyanın
ağırlığı, ortalama balya ağırlığı, toplam balya
ağırlığı, Saattek� toplam balya ağırlığı g�b�
ver�ler ± 2% hassa�yetle Intell�V�ew ™ IV
mön�tör üzer�nden anlık olarak
tak�p ed�leb�lmekted�r.
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ÇİFT AKSLI HİDROLİK SÜSPANSİYON�
H�drol�k süspans�yon s�stem�, mükemmel zem�n uyumu 
sağlarken; eş�t ağırlık dağılımı sayes�nde, düşük toprak 
sıkışması �le traktöre daha kolay çek� �mkanı sağlar.
Bu s�stem yakıt tüket�m�n�ze olumlu katkı yapar.

ÇEKİ OKU VE DÜMENLEME SİSTEMİ
Standart olarak sunulan dümenleneb�l�r tandem 
aks (ç�ft d�ng�l) ve özel olarak tasarlanmış çek� oku 
bağlantı s�stem� sayes�nde çok dar alanlarda b�le 
kolayca döneb�lme �mkanı sağlamaktadır.
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Big Baler HD

GÜÇLÜ
FREN SİSTEMİ
Standart olarak sunulan
h�drol�k fren s�stem� sayes�nde 
daha etk�n ve güvenl� b�r durma 
performansı sunmaktadır.
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Ops�yonel LED yaba aydınlatması

Ops�yone LED döner tepe lambası

Ops�yonel ger� görüş kamerası

İk� adet LED arka 
çalışma lambası Standart olarak sunulan 

LED �ğne grubu
aydınlatma lambası

Standart olarak sunulan
LED bağlama grubu 
aydınlatma lambası

Standart olarak 
sunulan 360° LED 
aydınlatma paket�

Ürün beslemes�n� tak�p edeb�leceğ�n�z
LED toplayıcı ün�te lambası
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Big Baler HD

Balya �pler�n�n tozdan 
korunması �ç�n özel 
tasarım kapak

Düz ve kaymaz malzeme �le kaplı 
üst zem�n sayes�nde güvenl� bakım 
yapab�lme �mkanı

36 bob�n kapas�tel�
balya �p� depolama bölmes�

Tek parça, büyük ön kapak sayes�nde tüm 
hareketl� parçalara, otomat�k gresleme
ve yağlama s�stem�ne kolay ulaşım �mkanı.

BÜYÜK BALYA MAKİNELERİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ
Büyük balya mak�nes� kullanıcıları �ç�n en yüksek h�zmet kal�tes�, Mükemmel�yet 
Merkezler�nde. Satış önces�, satış ve satış sonrası süreçler�nde mükemmel h�zmet 
�ç�n, s�zler� Büyük Balya Mak�neler� Mükemmel�yet Merkezler�m�ze bekl�yoruz.
S�z�n Olduğunuz Her Yerdey�z.

444 0 648
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Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

/NewHollandAGTurkiye /newhollandagtr 444 0 648www.newholland.com.tr

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.

MODELTEKNİK BİLGİ

  Big Baler 1290 HD  

Balya Odası Boyutları       

Genişlik-Yükseklik (cm) 120-90  

Maks./Min. Balya Uzunluğu (cm) 300-100  

Balya Odası (m) 4,05 

Balya Yoğunluğu  7 Adet Çift Etkili Silindir  

Traktör Güç Gereksinimi       

Min. Traktör Güç İhtiyacı (HP) 265  

PTO Devri (d/dk) 1000  

Şanzıman  Çift kademeli SmartShift™   

Volan çapı (cm) 108  

Toplama Düzeni       

Genişlik (cm) 235  

Toplayıcı Tekerlek (adet) 2  

Kumanda Tipi  Hidrolik  

CROP-CUTTER™ (Sap Kıyıcı)       

Maks. Bıçak Sayısı (adet)  29  

Kumanda Tipi  Kabinden  

Strok Boyu (mm) 748 

Strok Hız (strok/dk) 48 

Bağlama Sistemi       

Bağlama Tipi  Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi  

Bağlama Sistemi Uyarısı  IntelliView™ IV   

Bobin Kapasitesi (adet) 2x18=36  

Fan Sayısı  3  

Boş Ağırlık (Min, kg) 14.600  


