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New Holland betakarítógép tippek

1. Kombájn vásárlás előtt fordítsunk kellő időt és energiát arra, hogy megvizsgáljuk az
elérhető gépek műszaki tartalmát és azt is, hogy milyen felszereltségek tartoznak már
alapból is a kombájnhoz.
A műszaki megoldásokban is nagyon sok különbséget találhatunk a gyártók között, gondolkozzunk
távlatokban és válasszuk azt a megoldást, ami a lehető legkevesebb meghibásodással járhat.
Például nem mindegy a hajtáslánc bonyolultsága és a meghajtó szíjak darabszáma. A New Holland
állandó ékszíjfeszítő rendszere a legkíméletesebb nyomatékátvitellel biztosítja a cséplés és a
ferdefelhordó bekapcsolását, mely az ékszíjak élettartamát maximálisra növeli.
2. Figyeljünk oda a talajkárosító hatás csökkentésére.
Erre több lehetőségünk is van, a legjobb megoldás a gumihevederes járószerkezet alkalmazása.
Ebben az esetben válasszunk hidraulikus csillapítású változatot, valamint erősen ajánlott ezt gyárilag
a géppel rendelni. Amennyiben ezt nem tudjuk megengedni magunknak, lehetőleg törekedjünk az
alacsony nyomáson működő és nagy felfekvő felületű gumiabroncsok használatára.
3. Válasszunk a kombájnunk teljesítményéhez megfelelő szélességű betakarító adaptert.
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Ez kiemelten fontos pont az iker rotoros CR kombájnok esetében, ugyanis a hosszanti irányban
elhelyezett rotorkosárban a cséplés mechanikája a centrifugális erőn és a termény a terményen
történő dörzshatáson alapszik: kulcsfontosságú a rotorkosár megfelelő telítettsége. Nem megfelelő
adapter választása esetén túl gyors haladási sebességet kell választanunk, vagy nem lesz megfelelő
a New Holland kombájnokra amúgy is jellegzetes legalacsonyabb fogyasztás és tökéletesen tiszta
magminta.
4. Legyünk nyitottak a gyárilag elérhető precíziós rendszerek alkalmazására és
használjuk ki az általuk biztosított előnyöket.
A robotkormányzás alkalmazásával maximális a pontosság, teljesen kihasznált a vágóasztal
szélessége és a gépkezelőnek nem kell állandóan a manőverezésre koncentrálni. Lehetősége van
több figyelmet fordítani a külső befolyásoló tényezőkre és tökéletesíteni a munkavégzést.
5. A betakarítógép vásárlás nagy volumenű beruházás és a gép munkája talán a
legfontosabb művelet a növénytermesztésben.
Gondolkodjunk időben, hiszen az elérhető opciók listája nagyon hosszú. Kalkuláljunk azzal, hogy
amennyiben egyedi felszereltséget szeretnénk a gyártási idő hosszabb lehet. Biztosítsuk be
magunkat már időben arról, hogy a legjobb technológiával már az udvarunkon, biztonságban már
néhány hónappal-héttel a betakarítás előtt - várjuk a megfelelő pillanatot az induláshoz. (x)
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