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New Holland verhoogt de oogstopbrengst 
dankzij de volledig nieuwe reeks CR-maaidorsers  
 

• Oogsten in een nieuwe dimensie: het hoogtepunt van 40 jaar Twin Rotor™-technologie  

• Twin Rotor™, Dynamic Feed Roll™, Twin Pitch-rotors, SmartTrax™ met Terraglide™-vering: 

bewezen technologieën bieden meer capaciteit  

• Hoog vermogen, enorme graantank, grotere autonomie: de productiviteit bereikt nieuwe 

hoogtes, tot 15% extra  

• CR10.90 Elevation (Tier 4B) is uitgerust met de Diesel of the Year® 2014  Cursor 16-motor   

• Harvest Suite™ Ultra-cabine: ontworpen voor ultiem oogstcomfort 

 
De nieuwe New Holland CR-maaidorsers tillen oogsten naar een volledig nieuw niveau: 15% 

meer productiviteit in kleine graankorrels, graanbreuk minder dan 0,2% en de ultieme 

comfortcabine. De nieuwe Harvest Suite™ Ultra-cabine is ruimer en beschikt over een groter 

glasoppervlak dan de voorgaande modellen. Het topmodel in de serie van 6 is de CR10.90: de 

eerste Europese maaidorser in het klasse 10-segment en de krachtigste CR ooit, met hoge 

capaciteit en uitstekende prestaties. 

 

“De nieuwe CR-serie is het hoogtepunt van 40 jaar Twin Rotor™-technologie,” verklaarde Hedley 

Cooper, Hoofd  van Combine Harvester Product Management. “De serie is uitgerust met New 

Hollands beste oogsttechnologieën: Twin Pitch Rotors, Dynamic Feed Roll™, SmartTrax™ 

rupsbanden, Terraglide™-vering, ECOBlue™ SCR en Hi-eSCR motortechnologieën – die 

samenwerken voor de allerbeste prestaties. Deze uitrusting, samen met de Harvest Suite™ Ultra-

cabine, herdefinieert het begrip oogstcomfort. Dankzij de capaciteit en prestaties van de CR10.90 

komt u in een compleet nieuwe oogstdimensie terecht. Meer kunt u niet wensen.” 

 

Bewezen technologieën leveren meer capaciteit dan oo it  

 

New Holland blijft de bewezen Twin Rotor-technologie verfijnen: ontworpen voor hoge 

oogstcapaciteit en opbrengsten levert dit systeem ongeëvenaarde graankwaliteit. 

 

De dynamische invoerrol met het mechanisch steenbeschermingssysteem verhoogt de enorme 

capaciteit van de CR. De rotoren worden sneller en soepeler  gevoed  en het oppikken van 

stenen leidt niet meer tot stilstand. De nieuw getande bladen op de rol behandelen het gewas 

behoedzaam, voor hoge strokwaliteit. Dit wordt bereikt zonder extra vermogensverbruik, met als 

resultaat meer capaciteit en een verbeterde graan- en strokwaliteit t.o.v. het vergelijkbare model 

met hetzelfde motorvermogen van de vorige serie. 

  



 

 
 
 
 

CR-maaidorsers werken probleemloos in variabele gewasomstandigheden dankzij de Twin-Pitch-

rotoren, die de productiviteit tot 10% kunnen verhogen in vochtige omstandigheden. 

Omschakelen van kleine graankorrel- en maïsconfiguratie naar rijst is gemakkelijk. De opnieuw 

ontworpen verstelbare rotorschoepen vereisen minder vermogen bij grote volumegewassen en 

leveren constant hoge strokwaliteit.  

 

De SmartTrax™ rupsbanden met het Terraglide™-ophangingssysteem,  standaard op het 

topmodel CR10.90, zijn optioneel ook beschikbaar voor de andere modellen. Deze opties zorgen 

voor uitstekende tractie, lage bodemverdichting en een soepele rit. 

 

Hoog vermogen, grotere autonomie, enorme graantank:  

productiviteit bereikt nieuwe hoogtes, tot 15% extr a 

 

De CR-maaidorsers leveren meer motorvermogen dan ooit tevoren: van 449 pk voor de CR7.90 

tot het enorme vermogen van 652 pk voor het topmodel CR10.90 Elevation. Vijf New Holland 

modellen zijn uitgerust met SCR-technologie met Tier 4A ECOBlue™, terwijl de CR10.90 

Elevation uitgerust is met de Dieselmotor van het Jaar 2014, de Cursor 16 met ECOBlue™ Hi-

eSCR-technologie, die reeds aan de voorschriften van Tier 4B voldoet. De motor is voorzien van 

commonrail-technologie voor nauwkeurige brandstofinjectie en uitstekende respons, die 

resulteert in een constant hoge productiviteit in alle veldcondities. 

 

De uiterst efficiënte New Holland ECOBlue™-technologie levert indrukwekkende 

brandstofbesparingen, verlaagt de werkingskosten en breidt de indrukwekkende autonomie 

verder uit dankzij de enorme brandstoftank -  1.300 liter bij de CR9.90 en CR10.90. De extra 

lange vouwbare losvijzel van 10 meter op het topmodel CR10.90 past perfect bij de grootste 

maaiborden en aanhangwagens. 

  

De hoge capaciteit van de graantank, oplopend van 11.500 liter voor de CR7.90 tot 14.500 liter 

voor de CR9.90 en CR10.90, gecombineerd met het supersnelle losdebiet van 142 liter/seconde 

en de uitgebreide autonomie leidt ertoe dat geen seconde van de dag wordt verspild en doet de 

productiviteit stijgen met 15%.  

 

Harvest Suite™ Ultra-cabine: ontworpen voor het ultie me oogstcomfort 

 

De nieuwe Harvest Suite Ultra-cabine werd ontworpen in overleg met klanten en vormt de nieuwe 

norm inzake oogstcomfort. De ruime cabine van 3,7 m3 is groter dan zijn voorganger en de opzet 

van het interieur werd volledig opnieuw ontworpen voor meer ergonomie en comfort. De nieuwe 

force-based multifunctionele CommandGrip™-hendel is intuïtief in gebruik en maakt het mogelijk 

de oogstsnelheid voor optimale prestaties nauwkeurig te regelen. De nieuwe oogstconsole werd 

ontworpen als verlengstuk van de bestuurder.  

 



 

 
 
 
 

De ultrabrede IntelliView™ IV-touchscreen kleurenmonitor van 26,4 cm plaatst alle belangrijke 

parameters binnen handbereik. Bovendien werd de monitor op rollen bevestigd, zodat deze in de 

meest comfortabele positie verplaatst kan worden. Een tweede IntelliView-display is optioneel 

beschikbaar voor bestuurders die maximale informatie wensen. 

 

De cabine is voorzien van een groter glasoppervlak: 6,3 m2. In combinatie met de aflopende vloer 

zorgt dit voor uitstekende zichtbaarheid rondom en een duidelijk zicht op de achterkant van het 

maaibord. 

 

Voor lange oogstdagen kan gekozen worden uit drie types stoelen met verhoogd comfortniveau: 

de standaard met stof beklede stoel, de luxe stoel met verwarming en actieve ventilatie 

(uitvoering stof), en de lederen  uitvoering met verlengde verticale verplaatsing en automatische 

gewichtsafstelling. 

 

Het verlichtingspakket werd nauwkeurig ontworpen en biedt 's nachts perfect zicht op het 

maaibord en het veld. De losvijzellamp voor nauwkeurig lossen en de vier achterste werklichten 

zorgen ervoor dat de bestuurder ook in het donker efficiënt verder werkt. HID- en LED-pakketten 

zijn verkrijgbaar met werklichten die een zicht bieden tot 500 m. 

 
 
 
 
 
 

Model  Klasse  Diameter 
rotor 
(in) 

Maximaal 
oogstvermogen 

(kW/pk[CV])               
ECE R120 

Capaciteit 
graantank 

(liter) 

Reinigingsgebied 
bij windregeling 

(m²) 

CR7.90 7 17 449 9500/11500 5,4 

CR8.80 8 17 490 11500 5,4 

CR8.90 8 22 490 11500 6,5 

CR9.80 9 22 517 12500 6,5 

CR9.90 9 22 571 14500 6,5 

CR10.90 10 22 652 14500 6,5 

 
1kW = 1,359 pk 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

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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