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New Holland Agriculture verplettert de actuele GUIN NESS WORLD RECORDS™ 
titel voor het oogsten van de meeste tarwe in 8u ti jd met de CR10.90 combine 
 
• Recordbrekende performance: 797,656 ton in 8 uur 

• De recordbrekende CR10.90. Een machine vol geavanceerde oogsttechnologie 
 
New Holland Agriculture heeft de GUINNESS WORLD RECORDS™ titel opgeëist door in acht 

uur maar liefst 797,656 ton tarwe te oogsten met 's werelds krachtigste maaidorser: de 653 pk 

CR10.90.  

 

“We zijn er enorm trots op dat we de Guinness World Records™ titel in de wacht hebben 

gesleept door in acht uur 800 ton tarwe te oogsten, waarbij het bestaande record met meer dan 

120 ton werd verbeterd.” Aldus Hedley Cooper, directeur van Harvesting Product Management. 

“Dit record is een demonstratie van de ongeëvenaarde capaciteit en productiviteit van de 

CR10.90, met name als men bedenkt dat het bestaande record van 675,84 ton al na zes uur en 

36 minuten werd gebroken!” 

 

Recordbrekende performance  

 

Het record werd gevestigd op 15 augustus 2014 op de boerderij HR Bourn and Sons in Grange 

de Lings, in de buurt van Wragby, Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk. Het veld was in de herfst van 

2013 ingezaaid met Santiago tarwe en werd vervolgens in mei 2014 uitgekozen voor de poging 

tot het breken van het record, wat betekent dat het realistische groeicondities vertegenwoordigde. 

 

De recordbrekende dagoogst, die begon om 11:17am, werd gekenmerkt door wisselvallige 

weersomstandigheden, met een buitentemperatuur tussen 18-21°C en lichte regenval vanaf 

17:30. De gemiddelde doorvoer van de CR10.90 bedroeg 99,7 ton/uur, met een piek van 135 

ton/uur, de gewasopbrengst was gemiddeld 9,95 ton/ha en het gemiddelde vochtgehalte 16,2%. 

Het record werd gevestigd met een brandstofverbruik van slechts 1,12 liter per ton geoogst 

graan, waarbij de strohakselaar de hele dag was ingeschakeld. 

 

De supervisie en controle van de activiteiten berustte bij de heer Pravin Patel, officieel jurylid van 

GUINNESS WORLD RECORDS™, geassisteerd door Alan Robson, kapelaan voor de landbouw 

uit Lincolnshire als tweede onafhankelijke getuige.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

De recordbrekende CR10.90. Een machine vol geavanceerd e oogsttechnologie 

 

De recordbrekende CR10.90 is uitgerust met New Holland’s unieke Twin Rotor®-technologie met 

hoogperformante Twin Pitch rotors gecombineerd met het Dynamic Feed Roll™-systeem (DFR), 

wat van fundamenteel belang bleek te zijn om het record te breken, met name toen de 

weersomstandigheden laat in de middag slechter werden. 

 

De CR10.90 wordt aangedreven door de prijswinnende Cursor 16-motor, die 653 pk produceert, 

en voldoet, dankzij het gebruik van de geavanceerde ECOBlue™ HI-eSCR-technologie, aan de 

Tier 4B-emissievoorschriften. De tractie werd in de wisselende omstandigheden gegarandeerd 

dankzij het unieke SmartTrax™-systeem met rubberen rupsbanden, met Terraglide™-vering. 

  

De extra lange losvijzel van 10 meter en de superhoge lossnelheid van 142 liter/seconde zorgden 

ervoor dat de zich constant vullende graantank snel werd gelost. De CR10.90 was ook uitgerust 

met IntelliSteer™, een volledig geïntegreerd automatisch geleidingssysteem dat een 

nauwkeurigheid van 1-2 cm garandeert, om de efficiëntie van het 13,7 meter 840CD lange 

draper-maaibord gedurende iedere passage, de hele dag lang, te optimaliseren.  

 

“De Guinness World Records titel heeft de positie van de CR10.90 maaidorser als belangrijkste 

oogstmachine van New Holland nog verder verstevigd, en zijn reputatie als beste maaidorser ter 

wereld eens te meer bevestigd” aldus Carlo Lambro, directeur van New Holland Agriculture. “De 

recordbrekende maaidorser, die wordt gebouwd in ons Centre of Harvesting Excellence in 

Zedelgem, België, is 's werelds beste klasse 10 roterende maaidorser en vormt een bewijs van 

de superioriteit van de 40 jaar geleden door New Holland ontwikkelde Twin Rotor®-technologie. 

We bieden onze klanten de best mogelijke oplossingen en werken voortdurend aan een verdere 

verbetering van de prestaties en de resultaten van onze producten in de maaidorsbusiness.”  

 

 

Belangrijkste statistische gegevens record 

 

 

Totale oogsttijd 8 uur 

Hoeveelheid geoogste tarwe 797,656 ton 

Gemiddeld aantal ton per uur 99,7 ton/uur 

Piekcapaciteit 135 ton/uur 

Geoogst oppervlak 80,2 hectare 

Gebruikte brandstof / ton graan 1,12 liter 

Gemiddeld vochtgehalte 16,2% 

Gemiddelde opbrengst  9,95 ton/ha 

 



 

 
 
 
 

De reputatie van New Holland Agriculture is gebaseerd op het succes van onze klanten, producenten van 

gewassen, veehouders, loonwerkers, wijnbouwers of vakmensen in de tuin- en parksector. Ze kunnen rekenen op 

het ruimste aanbod van innovatieve producten en diensten met een volledig gamma machines, van tractoren tot 

oogstmachines en verreikers, aangevuld door financieringen op maat. CNH Capital is de financiële partner van  

New Holland en financiert de behoefte aan werkkapitaal en het machinepark van de dealers en biedt concurrerende 

financierings- en huuroplossingen voor de aanschaf, door klanten, van nieuwe en gebruikte machines.  

Een wereldwijd netwerk van uiterst professionele dealers en New Hollands constante zorg voor kwaliteit garanderen 

de ultieme klantervaring. Bezoek www.newholland.com voor meer informatie over New Holland. 

New Holland Agriculture is een merk dat deel uitmaakt van CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) een 

toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim 

assortiment producten en een wereldwijde aanwezigheid.Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: 

www.cnhindustrial.com 

 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandNL 

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 
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