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Het nieuwe IntelliCruise™-gewasaanvoersysteem van N ew Holland 
maximaliseert de productiviteit van het balenpersen  en minimaliseert de kosten 
 

• IntelliCruise™ stemt de tractorsnelheid af op de gewasopbrengst en zorgt ervoor dat het 

gewas met een optimale snelheid in de balenpers wordt aangevoerd 

• Bestuurder hoeft minder in te grijpen, wat meer comfort en minder vermoeiing oplevert 

• Productiviteit met onervaren of vermoeide bestuurder neemt tot 9% toe 

• Minder brandstofverbruik en gebruikskosten 

 

New Holland introduceert het nieuwe IntelliCruise™-gewasaanvoersysteem op de standaard en 

CropCutter™ grote vierkante balenpersen BigBaler 1270 en BigBaler 1290, dat kan worden 

bediend met de nieuwe T7 AutoCommand™-tractor, compatibel met ISOBUS Klasse III. Deze 

eigenschap is opgewassen tegen de grootste uitdagingen van het balenpersen. Variërende 

gewasopbrengsten op een veld leveren ongelijkmatige zwaden op, waardoor het lastig is een 

constante gewasaanvoer te behouden en het volledige vermogen van de balenpers te benutten. 

Met IntelliCruise kan de balenpers optimale prestaties leveren door de snelheid van de tractor 

aan te passen.  

 

Bob Hatz, Hoofd van Hay and Forage Product Management, verklaart: “IntelliCruise stemt 

automatisch de rijsnelheid van de tractor af op de gewasopbrengst die de balenpers ingaat, en 

zorgt er op die manier voor dat het gewas met een optimale snelheid wordt aangevoerd. Met 

deze eigenschap hoeft de tractorsnelheid niet in de gaten te worden gehouden, waardoor de 

vermoeiing van de bestuurder enorm afneemt. Bovendien kunnen zelfs onervaren bestuurders 

een hoge productiviteit behalen." 

 

IntelliCruise™ stemt de tractorsnelheid af op de gew asopbrengst en zorgt ervoor dat het 

gewas met een optimale snelheid wordt aangevoerd  

 

Met IntelliCruise regelt de balenpers de rijsnelheid van de tractor via ISOBUS Klasse III-

opdrachten, en wordt met een ladingsensor een instelpunt voor de inhoud aangehouden. Het 

systeem berekent de beste snelheid gebaseerd op de informatie die het van de sensoren 

ontvangt, waardoor de optimale aanvoersnelheid onder variërende veld- en 

gewasomstandigheden constant wordt aangehouden.  

 

 



 

 
 
 
 

IntelliCruise kan op twee manieren worden ingesteld: in de modus Charge Control , die alleen 

beschikbaar is op modellen met een rotorsnijder, wordt de tractorsnelheid aangepast om het 

optimale vermogen te behalen. De sensor meet de doorvoer van de gewasopbrengst die het 

kanaal van het vulsysteem binnenkomt en de tijd die nodig is om het kanaal van het vulsysteem 

te vullen. In de modus Slice Control , die op zowel standaardmodellen als modellen met 

rotorsnijder beschikbaar is, wordt de tractorsnelheid afgestemd op de baaldikte en zal het 

systeem ernaar streven de hoeveelheid balen (met de bijbehorende baaldikte gebaseerd op de 

vooraf ingestelde baallengte) te behalen die door de bestuurder is gedefinieerd.  

 

Bestuurder hoeft minder in te grijpen, wat meer comf ort en minder vermoeiing oplevert 

 

Om met IntelliCruise balen te persen hoeft de bestuurder de tractorsnelheid niet te regelen en 

ook de vermogensgrafiek niet in de gaten te houden. Er zijn veel minder ingrepen van de 

bestuurder vereist, waardoor de vermoeiing van de bestuurder enorm afneemt. Bovendien houdt 

het systeem de prestaties de hele hoog, hoe lang de dag ook mag zijn. IntelliCruise is voorzien 

van eigenschappen die het balenpersen heel eenvoudig maken. Zelfs zo eenvoudig dat als de 

lading in een enorm zwad erg hoog is, de balenpers heel langzaam gaat rijden (zo langzaam als 

1 km/u), maar altijd in beweging blijft. Als het zwad zo groot is dat zelfs de minimumsnelheid niet 

mogelijk is, wordt het systeem uitgeschakeld en heeft de bestuurder volledige controle. 

 

Productiviteit met onervaren of vermoeide bestuurde r neemt tot 9% toe 

 

IntelliCruise zorgt automatisch voor een efficiënte aanpassing van de tractorsnelheid en een 

optimale aanvoersnelheid. Een vermoeide of onervaren bestuurder zal het moeilijker vinden de 

lading constant te houden en zal minder snel reageren op veranderingen in gewas- of 

veldomstandigheden. Daardoor kan IntelliCruise een doorvoer met een hogere aanvoersnelheid 

behalen, namelijk 9% hoger in tonnen/uur.  

 

Minder brandstofverbruik en gebruikskosten 

 

IntelliCruise zorgt ervoor dat de tractor een optimale snelheid aanhoudt, en maakt alleen de 

noodzakelijke aanpassingen, waardoor minder brandstof wordt verbruikt. Het brandstofverbruik 

kan maar liefst 4% lager zijn dan met vermoeide of onervaren bestuurders. Bovendien bewaakt 

het gewasaanvoersysteem het aangevoerde gewas, waardoor het risico van uitvaltijd wordt 

beperkt en de machine langer productief kan werken. 

 

 

 



 

 
 
 
 

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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