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Nový kombajn střední třídy
Společnost New Holland Agriculture uvedla během letošních prázdnin na trh nový kombajn s názvem CH7.70,  
který představuje zbrusu nový koncept označený jako Crossover Harvesting™. Ten podle výrobce v sobě spojuje  
dvě technologie, a to novou rotorovou separační s osvědčenou a renomovanou konvenční mláticí metodou této značky.

Mechanizace

Nový typ kombaj-
nu New Holland 
CH7.70 je určen 
hlavně pro  
profesionální  
zemědělce.

Jak společnost uvádí v tisko-
vé zprávě, kombajn je reprezen-
tantem střední třídy těchto me-
chanismů. Uživateli zaručuje 
především vynikající kvalitu zrna 
a slámy, a to u všech plodin  
i podmínkek. 
Vysoce úsporný motor s patentova-
nou technologií HI-eSCR 2 splňu-
je požadavky emisní třídy Stage V  
a přináší vysokou produktivitu  
s extrémně nízkými provozními 
náklady. Je navíc vybaven kabinou 
Harvest Suite™ Deluxe s vynikají-
cím komfortem. 

Názory specialistů 

»Navrhli jsme tento model zejmé-
na pro profesionální zemědělce, 
kteří hledají kombinaci vysokého 
výkonu za všech podmínek s níz-
kými provozními náklady. Nový 
kombajn přináší zákazníkům na 
jedné straně všechny výhody na-
šeho, 45 let starého osvědčeného 
separačního systému v kombinaci 
s mláticí technologií, která je nej-
lepší ve své třídě. To vše při zajiš-
tění nejvyšší kvality zrna a slámy, 
všestrannosti a spolehlivosti při 
sklizni plodin při nízkých provoz-
ních nákladech. Tento jedinečný 
koncept je zárukou dodávky špič-
kového stroje značky New Ho-
lland,« poznamenal Lars Skjold-
ager Sřrensen, produkt manažer 
společnosti.
Lionel Gleyroux, specialista na 
kombajny New Holland pro Ev-
ropu, ho doplnil, když uvedl, že 
toto nové řešení dál rozšiřuje už 
tak bohatou nabídku společnosti 
u kombajnů střední třídy schop-
ných splnit specifické potřeby zá-
kazníků. 
»Nový koncept Crossover Harves-
ting využívá to nejlepší z našich 
odborných znalostí ve sklizni zrnin  
a vytváří tak příležitost pro každé-
ho zemědělce, aby byl produktiv-
nější, všestrannější a efektivnější. 
Nabízí to nejlepší z obou světů, 
nejlepší dvoumotorový rotor New 
Holland s konvenční mláticí tech-
nologii. Naši zákazníci tak získají 
vyšší produktivitu, kvalitu i úspo-
ry,« řekl Lionel Gleyroux, speciali-
sta na kombajny.

A do třetice názor představitele 
společnosti New Holland. Její pre-
zident Carlo Lambro dospěl k zá-
věru, že zahájením výroby této 
nové sklízecí mlátičky s technolo-
gií CH Crossover Harvesting se po-
tvrzuje celosvětové špičkové po-
stavení firmy.
»Naše značka nabízí širokou škálu 
technologií schopných splnit spe-
cifické požadavky každé země-
dělské operace s řešeními zamě-
řenými na inovace, udržitelnost  
a vynikající nákladovou efektivi-
tu,« poznamenal.

Crossover  
Harvesting 

Nová technologie Crossover Har-
vesting přináší až o 25 % vyšší 
propustnost než konvenční kom-
bajn v tomto segmentu sklízecích 
mlátiček. Dvouválcový mláticí sys-
tém je vybaven bubnem o průmě-
ru 600 mm, tedy největším v této 
třídě, se zesíleným a odolným de-
signem, který zajišťuje vynikající 
výkon při mlácení.
Velký buben v kombinaci s kon-
kávní sekcí nabízí nejlepší shodu 
z hlediska všestrannosti a umož-
ňuje rychlé přizpůsobení různým 
plodinám za méně než 20 minut. 
Rychlost bubnu je řízena z kabiny 
novým silným hydraulickým variá-
torem, takže obsluha může snad-
no zajistit, že bude dokonale při-
způsobena podmínkám plodiny  
a pole. 

Mechanizace

Nová mláticí  
technologie  
Crossover  
Harvesting.

 Kabina Harvest  
Suite™ Deluxe  

s vynikajícím  
komfortem.

náší nejúčinnější a nejjemnější mlá-
ticí systém na trhu a zároveň redu-
kuje počet zlomených zrn. 
Speciálně konstruovaný 21palco-
vý, tedy 3,45metrový systém Twin 
Rotor poskytuje největší separač-
ní plochu přibližně 2,9 m2 v tomto 
segmentu mlátiček. Celý systém 
přitom vyžaduje minimální změny 
nastavení při sklizni různých plo-
din, což z něj dělá vysoce univer-
zální zařízení.
Typ CH7.70 může být vybaven ža-
cím adaptérem Varifeed™, a to  
o záběru až 9,15 metru. Součás-
tí této řady je zbrusu nová verze 
adaptéru o šíři 8,53 metru, kte-
rý byl speciálně vyvinut pro tento 
model. Přední strana skříně poda-
vače může být mechanicky nasta-
vena tak, aby se zajistilo dokona-
lé zarovnání se sběračem, čímž se 
optimalizuje úhel pro každou sklí-
zenou plodinu. Tím se dosáhne je-
jího plynulejšího toku při zvýšení 
výkonu celého stroje.

Špičkové  
kaskádové čištění

Čisticí kapacita modelu CH7.70 je 
dokonale přizpůsobena jeho vyso-
kému výkonu mlácení. Je vybaven 
jedinečným kaskádovým čisticím 
systémem New Holland Triple- 
Clean™, který zvyšuje kapacitu až 
o 15 %, a to přidáním další kas-
kády do středu čistícího zařízení. 
Rovněž dvojitý křížový šnek, kte-
rý rychleji přenáší zrno do výta-
hu, zvyšuje výkonu mlátičky a dál 
zlepšuje její kapacitu.
Typ CH7.70 také poskytuje bez-
chybný výkon na svazích díky 
osvědčenému systému SmartSie-

ve™, který automaticky kompen-
zuje postranní svahy až o 25 %  
a udržuje perfektní vyvážení sít 
pro rovnoměrné čištění. Systém 
také kalibruje působení sít na zá-
kladě rychlosti ventilátoru a veli-
kosti zrna, aby se určil optimální 
úhel odhozu. 
Oceněný systém Opti-Fan™ na-
víc automaticky kompenzuje ko-
lísající rychlost zrna napříč čisticí 
jednotkou, když stroj pracuje na 
svahu. Snižuje rychlost ventilá-
toru při jízdě do kopce, takže se 
neztrácí zrno ze zadní části kom-
bajnu, a zvyšuje ho při pohybu  
z kopce, aby se zabránilo ucpání 
celého stroje.
Pro zaručený výkon v kopcovitých 
podmínkách nabízí navíc společ-
nost systém s názvem Laterale, 

která používá robustní automa-
tickou nivelaci pro příčnou korekci 
sklonu až 18 % na obou stranách.

Snadná údržba  
a nízké náklady

Model CH7.70 je vybaven osvěd-
čeným motorem Cursor 9 o výko-
nu 374 koní, tedy o 34 koní více 
než má model CX6.90. Poskytuje 
úsporný výkon za všech podmínek. 
Splňuje emisní standardy Stage V  
s patentovanou technologií HI-
-eSCR 2 vyvinutou sesterskou 
společností FPT Industrial. 
Kombajn CH7.70 byl navíc navr-
žen tak, aby poskytoval snadnou 
údržbu. Má například pouze čty-
ři mazací místa nebo velké servisní 
víko na stropu prostoru, kde prou-

dí sláma. Tento systém minimální 
údržby a mimořádně nízká spo-
třeba paliva tak vedou k extrémně 
nízkým provozním nákladům.
K nim dále přispívá standardní tří-
letá prodloužená záruka (1200 
hodin) na motor, hnací ústrojí  
a systém následného zpracování 
spolu s dlouhými, 600hodinový-
mi servisními intervaly. To svědčí 
o důvěře značky v prvotřídní kva-
litu sklízecí mlátičky New Holland 
CH7.70. 
Pro zájemce o tento typ kombajnu 
závěrečná informace. Podle zprá-
vy přímo z vedení společnosti byl 
tento model uveden na trh zatím 
jen v Evropě, na další trhy se do-
stane až později.
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Mláticí systém je kombinován  
s osvědčeným systémem New Ho-
lland Opti-Thresh™, který se jed-
noduše přizpůsobuje podmínkám 
plodin a zralosti přemístěním zad-
ní části konkávy, k čemuž nejsou 
potřeba další žádné nástroje. Když 
se sklopná horní část pohybuje dál 

od bubnu, je tak tato operace cit-
livější, což zlepšuje kvalitu zrna  
i slámy.
Model CH7.70 kombinuje tento 
velkokapacitní dvouválcový systém 
s osvědčeným konceptem New Ro-
tor Twin Rotor. Více než 45 let od 
svého prvního uvedení na trh při-

Kombajn CH7.70 byl 
navržen tak,  

aby poskytoval 
snadnou údržbu.

Kaskádový čisticí 
systém New Holland 
Triple-Clean™.


