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GEDEELDE OPLOSSINGEN VAN TOPNIVEAU
De ontwerpen van de New Holland CX5000- en CX6000-maaidorsers
vertonen sterke overeenkomsten met de reeks topmaaidorsers 
van New Holland, namelijk hoge opbrengstniveaus en uitstekende
prestaties. Professionele gebruikers verkiezen een oogstmachine 
te bedienen die gebouwd is voor jar enlang gebruik, dankzij 
de geavanceerde technologie en automatisering.

NIEUWE CX5000 - CX6000. ALLE GEWASSEN,
ALLE LANDBOUWBEDRIJVEN

UITSTEKENDE CAPACITEIT
De New Holland CX5000- en CX6000-maaidorsers leveren buitengewone dorsprestaties.
Het geavanceerde dorsontwerp en het reinigingsmechanisme staan garant voor een superieure 
capaciteit, waardoor er een hoge rijsnelheid en dagcapaciteit ber eikt kan worden.

EERSTEKLAS VEELZIJDIGHEID
Dankzij de eenvoudig vervangbare dorskorfsecties is de gewasflexibiliteit beter dan ooit. Door de
gebruiksvriendelijke instelmogelijkheden worden maximale prestaties behaald in elk gewas en onder alle condities.
Een ruime keuze aan graanmaaiborden en voorzetstukken zorgen voor een uiterst veelzijdige maaidorser .
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Basismodellen CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Breedte graanmaaibord (m) 4,00 - 7,32 4,57 - 7,32 4,57 - 9,14 5,18 - 9,14
Motorvermogen bij 2100 tpm (kW/pk) 175/238 200/272 200/272 220/300
Max. motorvermogen bij 2000 tpm (kW/pk) 190/258 220/300 220/300 245/333
Trommelbreedte / -diameter (m) 1,3 / 0,60 1,3 / 0,60 1,56 / 0,60 1,56 / 0,60
Aantal schudders 5 5 6 6
Capaciteit graantank / Hillside versie (l) 7000 8000 / 7000 8000 9300

EEN HOGE OOGSTKWALITEIT
De gebruiksvriendelijke instellingen garanderen zuiver, 
ongebroken graan en optimale strokwaliteit .

MAKKELIJKE BEDIENING
Een praktische automatisatie van alle basisfuncties van de maaidorser draagt 
bij tot de gemoedsrust van de bestuur der. Het algemene comfort van de
Discovery™ III-cabine verhoogt de aler theid van de bestuurder en vermindert
de nood aan overmatige concentratie, zelfs tijdens de langste werkdagen.



EEN MAAIDORSER VOOR ELK VELD

PASSEND BIJ UW WERKZAAMHEDEN
Er is altijd een CX-model dat geschikt is voor uw werkzaamheden. Er zijn twee 
CX5000-modellen met vijf schudders en twee CX6000-modellen met zes schudders. 
Ze beschikken allen over een trommeldiameter van 60 cm en kunnen uitgerust wor den
met een dorstechnologie met 2 of 4 tr ommels. De common rail-motoren beantwoorden
aan de Tier 4A-emissiestandaarden en hun maximaal vermogen (bij 2000 tpm) 
gaat van 258 pk tot 333 pk.
Het standaard Smart Sieve™-systeem reduceert het effect van zijwaartse
hellingen tot 25% aan beide kanten en het standaar d Opti-Fan™-systeem
past de ventilatorsnelheid aan naargelang de voor- en achterwaartse 
helling van de maaidorser. High-Capacity-, Extra-Capacity- tot 9,00 m 
en Varifeed™-graanmaaiborden tot 7,24 m zijn beschikbaar,
alsook 5, 6 en 8 rijige maïsplukkers.
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LATERALE MODELLEN CX5O9O CX6O9O
Motorvermogen bij 2100 tpm (kW/pk) 200/272 220/300
Max. motorvermogen bij 2000 tpm (kW/pk) 220/300 245/333
Zijdelingse hellingscorrectie % 18 18
Aantal schudders 5 6
Capaciteit graantank (l) 8300 / 7300 9300

DE LATERALE VERSIE BEHOUDT 
DE CAPACITEIT OP STEILE HELLINGEN
Voor duurzame prestaties in heuvelachtige
omstandigheden zijn de CX5090- en 
de CX6090-modellen beschikbaar in een laterale
versie. Een eenvoudig en robuust automatisch
nivellerend systeem verschaft een transversale
hellingcorrectie tot 18% aan beide kanten. 
Een gelijkmatige graanverdeling voor een 
optimale reinigingsefficiëntie en een
subliem klimvermogen en tractie
verzekeren een zuivere CX-prestatie
tijdens lange werkdagen.



OOGSTEN OP EEN HELLING, OP DE JUISTE MANIER
Voor een professionele maaidorserwerking in moeilijke omstandigheden 
op hellingen biedt New Holland het CX5090 Hillside-model aan. 
De efficiëntie van de scheidings- en reinigingssecties wordt verzekerd 
door twee onafhankelijke hydraulische systemen: een voor de laterale
hellingcorrectie en een voor de longitudinale corr ecties. 
De veiligheid en de efficiëntie op het veld worden verhoogd omdat 
de tractiewielen verticaal blijven. Een krachtige motor die een maximaal
vermogen van 300 pk produceert, de hydrostatische transmissie voor zwaar
werk en de grote remschijven verzekeren optimale prestaties in het veld. 
De Hillside versie is ook beschikbaar in een smalle uitvoering met een
maximale breedte van 3,5 m.

HELLINGVERSIES Zijdelingse Bergop Bergaf
hellingscorrectie

Correctiegraad: % 38 30 10



HIGH-CAPACITY-GRAANMAAIBORDEN
HOUDEN DE CX AAN DE PRAAT
Een krachtige gewastoevoer van in het begin: 
de haspel met grote diameter, met makkelijke
haspelaanpassingen, de hoge messnelheid en
de intrekbare vingers over de volledige breedte
van de invoervijzel verzekeren een constante
gewastoevoer van bij de star t. Door het
snelle maaibordenkoppelsysteem 
en de probleemloze verwijdering van
verstoppingen wordt geen kostbare 
tijd verspild.

EEN PERFECTE START

GRAANMAAIBORDEN6 7

KOSTBAAR ZAAD SPAREN
Zelfs wanneer ze geoogst
worden in hun optimale
rijpheidsfase, zullen geklitte
stengels en peuldoppen van
raapzaad onvermijdelijk verlies
van zaden veroorzaken. Een
speciaal ontwikkeld en gebouwd
verticaal mes voorkomt het
schadelijke uit elkaar trekken van
het gewas en verlaagt het verlies
van zaden tot een minimum.

GEMOEDSRUST 
VAN DE BESTUURDER
De automatische bediening van 
de maaibordhoogte biedt een keuze 
tussen controle over de stoppelhoogte 
en maaibordhoogtecompensatie 
en verzekert een correcte maaibordwerking
in normale werkomstandigheden. 
Het Lateralfloat™-systeem zorgt voor een
correcte maaibordpositie in oneffen velden
en voor een verhoogd bestuurderscomfort
met het Autofloat™-systeem, 
dat automatisch functioneert.



VARIFEED™-GRAANMAAIBORDEN 
PASSEN ZICH AAN HET GEWAS AAN
Om met een optimale maaibordconfiguratie voor eender
welk gewas te kunnen werken, kan de mespositie 
op het Varifeed™-graanmaaibord aangepast worden. 
De instelmogelijkheid van 500 mm naar voor/achter
garandeert een ideale mespositie, verzeker t een hoge
snijefficiëntie en een correcte invoer, ongeacht de
omstandigheden. Deze elektrohydraulische aanpassing
wordt vanuit de cabine geregeld en de onderkant 
van het maaibord blijft onder alle mesposities gesloten.

ZWARE GRAANGEWASSEN EN LANG 
STRO VRAGEN SPECIALE AANDACHT
Om grote gewasvolumes en lange strogewassen beter 
de baas te kunnen, creëert de voorwaartse mespositie 
van het Extra-Capacity-graanmaaibord een bredere
toevoerzone. De haspel wordt hydraulisch aangedreven
voor een toegevoegde betrouwbaarheid en prestatie.

Graanmaaiborden CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Snijbreedte High-Capacity-graanmaaibord ** (m) 4,00 - 7,32 4,57 - 7,32 ** 4,57 - 9,14 4,57 - 9,14
Snijbreedte Extra-Capacity-graanmaaibord ** (m) 6,10 - 7,32 6,10 - 7,32 ** 6,10 - 9,14 6,10 - 9,14
Snijbreedte Varifeed™-graanmaaibord ** (m) 5,18 - 7,32 5,18 - 7,32 ** 5,18 - 7,32 5,18 - 7,32
Snijbreedte High-Capacity Hill Side-graanmaaibord (m) – 4,57 - 6,10 – –

** Niet beschikbaar op hellingversie – Niet beschikbaar

Het optionele Autofloat™ II-systeem
voert een automatische correctie 
door voor het maaibordgewicht 
onder hellende omstandigheden.
Deze functie voorkomt het “bulldozeren”
bij het afrijden van de helling en behoudt
een correcte stoppelhoogte bij het
oprijden van de helling.



EEN PERFECTE START
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Maïsmaaiborden CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Opklapbare maïsmaaiborden Aantal rijen 6 6** 6 6** - 8**
Vaste maïsmaaiborden Aantal rijen 5 - 6 5** - 6 6 - 8 6 - 8

** Niet beschikbaar op hellingversie – Niet beschikbaar

PRESTATIES VAN MAÏSMAAIBORDEN
AFGESTEMD OP DE CX-PRODUCTIVITEIT
Hoogperformante New Holland maaiborden 
met vijf, zes en acht rijen maken deel uit van 
het aanbod voor een professionele maïsoogst.
Zowel de vaste versie als de opklapbar e
zijn ontworpen voor topprestaties tijdens het
oogsten onder verschillende gewascondities.
De stengelhakselaars zijn elk voorzien van
4 messen om stengels in allerlei groottes krachtig
naar beneden te trekken en de dekplaten kunnen
elektrisch afgesteld worden vanuit de cabine,
om de stengelhakselaars aan de wisselende
afmetingen van de stengels en maïskolven 
aan te passen. De optionele roterende verdelers
dragen bij tot een vlotte gewastoevoer van
gelegerde gewassen.



VOLLEDIGE AANPASSING 
AAN HET MAÏSGEWAS 
Voor het efficiënt dorsen van maïs en bonen is
een laag trommeltoerental vereist. De optionele
snelheidsbegrenzer voor de trommel maakt het
mogelijk met aangepaste instellingen te werken,
wat bijdraagt tot de veelzijdigheid van de
maaidorser.

GESCHIKT VOOR HET WERKEN 
OP GOLVENDE VELDEN
Het vormt geen probleem om met New Holland
maïsmaaiborden op golvende of zelfs heuvelachtige
velden te werken. Bij de laterale modellen is er een
speciale aandrijving om met de wisselende positie 
van de plukker om te gaan.

RIJGELEIDING VERHOOGT 
DE PRESTATIES OP HET VELD
Lange werkdagen vereisen een grote concentratie
van de bestuurder. De digitale sensoren op het
optionele automatische rijgeleidingssysteem
controleren voortdurend de positie van de maaidorser
en houden hem op het spoor voor een accurate
oogst. Naast het verminderen van de vermoeidheid,
reduceert het automatische rijgeleidingssysteem
ook het verlies van maïskolven.

EERSTEKLAS HAKSELEN
Voor een fijne verhakseling en een uitstekende
verspreiding van het verhakselde materiaal kunnen
ingebouwde stengelhakselaars geïnstalleerd worden.
Een maximale flexibiliteit wordt verzekerd door 
de individuele bediening van de rijen. Gebruikers 
van de New Holland maïsmaaiborden en van 
de ingebouwde stengelhakselaars bevestigen 
dat deze eersteklas zijn.



De New Holland CX5000- en CX6000-maaidorsermodellen profiteren
van de technologie met vier trommels: een dorstrommel met het 
Opti-Thresh™-systeem, een afneemtrommel, een roterende afscheider
en een Straw Flow™-afnemer. Het uiterst veelzijdige systeem kan
aangepast worden voor een ruime reeks gewassen en verschillende
oogstomstandigheden, zonder afbreuk te doen aan de korrel- of
strokwaliteit en capaciteit.

DORSEN EN AFSCHEIDEN MET VIER TROMMELS VERHOOGT

DORSEN EN AFSCHEIDEN10 11

INTACTE KORRELS DANKZIJ 
DE INDRUKWEKKENDE DORSTROMMEL
De wrijving die door de trommel met een diameter van 60 cm gecr eëerd wordt,
maakt zacht maar stevig alle graankorrels los van de aren, ook bij de dikste
gewaslaag. Met een wikkelhoek tot 121 graden is het wrijvingsgedeelte van 
de dorskorf gewoonweg enorm. De aanpassing van de trommelsnelheid 
en de instellingen van de dorskor f kunnen vanuit de cabine bediend wor den.
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DE TOEVOER BEVORDEREN 
OP DE NEW HOLLAND-MANIER
New Holland vond de roterende afscheider
uit. Er wordt meer graan door de extra
dorskorf gestuurd en de extra wrijving 
en richtingsveranderingen dragen bij tot 
de scheidingsefficiëntie. Een Straw Flow™-
afnemer vervolledigt de gedwongen
afscheiding en geleidt het gewas 
naar de schudders.

DEGELIJKE EFFICIËNTIE
De schudders zorgen voor de afscheiding
van het allerlaatste graan dat na de intense
gedwongen afscheiding door de vier
trommels nog is achtergebleven. 
De gesloten onderkant staat niet alleen garant
voor extra stevigheid en een levenslange
betrouwbaarheid, maar zorgt er ook voor 
dat het gedorste graan gelijkmatig over 
de voorbereidingsbodem verdeeld wordt 
bij het werken op zijdelingse hellingen.

DE CAPACITEIT



De New Holland CX5000- en CX6000-maaidorsermodellen beschikken over een ingenieus pakket
instelmogelijkheden die een uitstekende prestatie verzekeren bij eender welk gewas en onder alle
gewascondities. Dit draagt bij tot hun enor me veelzijdigheid. Op die manier moet er niet ingeboet
worden aan de kwaliteit van het graan of str o. De makkelijke aanpassing van de maaidorser tussen
de verschillende gewassen is verbazend!

SNELLE EN MAKKELIJKE AANPASSING 
AAN ALLE GEWASSEN

DORSEN EN AFSCHEIDEN12 13

WRIJVING OP COMMANDO: HET OPTI-THRESH™-SYSTEEM
De aanpassing aan de graanrijpheid en -opbr engst kan doorgevoerd worden met behulp 
van het Opti-Thresh™-systeem, door het achterste gedeelte van de dorskor f te herpositioneren.
Wanneer dit achterste gedeelte gesloten is, heeft de dorskor f een wikkelhoek van 121°. Wanneer
het scharnierende bovendeel van de kor f weggedraaid wordt, is de wrijving minder intensief 
en wordt de strokwaliteit verbeterd. De positie van de Opti-Thresh™-dorskorfsectie is eenvoudig
aan te passen, wat tevens de gebruiksvriendelijkheid bevor dert. 

FLEXIBELE IMPACT DANKZIJ HET MULTI-THRESH™-SYSTEEM
Aanpassingen aan verschillende graanvariëteiten of vochtigheidsgraden van gewassen zijn
mogelijk dankzij het Multi-Thresh™-systeem, met twee instelmogelijkheden van de roterende
afscheider-dorskorf. Deze instelling komt bovenop het dubbele snelheidsber eik van 
de roterende afscheider.

Technologie met vier trommels CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Opti-Thresh™-systeem ● ● ● ●

Multi-Thresh™-systeem O O O O

Roterende afscheider met Straw Flow™-afnemer O O O O

Volledig aanpasbaar ● ● ● ●

● Standaard O Optioneel



GESEGMENTEERDE DORSKORF:
MAKKELIJK TE HANTEREN, SNEL TE VERVANGEN
De ombouwtijd wordt gereduceerd van 6 uur tot 20 minuten! 
Bij omschakeling van het ene gewas naar het ander e, kunnen
volgende dorskorfonderdelen vervangen worden zonder 
de stro-elevator te verwijderen:

Standaard trommel en
standaard demonteerbare
dorskorf voor maïs

Universele trommel en
demonteerbare dorskorf
voor rijst

OVERSCHAKELEN VAN GRAAN NAAR RIJST: DE UNIVERSELE TROMMEL
Het is niet nodig de trommel volledig te vervangen wanneer er van graan naar rijst,
(of omgekeerd) wordt overgeschakeld: de latten van de universele tr ommel kunnen
heel snel vervangen worden.

MAKKELIJKE AANPASSINGEN
De handgrepen om de positie 
van het bovenste Opti-Thresh™-
dorskorfonderdeel of van 
de Multi-Thresh™-roterende
afscheider-dorskorf aan te passen
zijn rechtstreeks bereikbaar aan 
de rechterkant van de maaidorser. 
Ook de spaninrichting van 
de aandrijfriem, voor het aanpassen
van de snelheid van de roterende
afscheider, is makkelijk bereikbaar.

Standaard trommel en
demonteerbare dorskorf
voor kleine graansoorten



De reinigingsefficiëntie van de New Holland CX5000- en CX6000-maaidorsermodellen 
is evenwaardig aan hun hoge dors- en afscheidingscapaciteit. Gr ote aanpasbare zeven,
die in tegengestelde richting bewegen, en een krachtige ventilator, die voor een gelijke
luchtverdeling zorgt, werden aangevuld met ingenieuze extra functies: de voorzeef 
met een toegevoegde valbeweging, het Smar t Sieve™-concept dat de effecten 
van zijwaartse hellingen vrijwel elimineert en het bekroonde Opti-Fan™-systeem,
dat de luchttoestroom aanpast aan de longitudinale helling van de maaidorser .

EEN CONSTANTE STROOM 
VAN ZUIVER GRAAN

REINIGING14 15

ZEER SLIM: GEEN RADIALE
SLINGERBEWEGING 
OP VLAKKE VELDEN
Het ingenieuze systeem dat de laterale
zeefbeweging controleert, wordt bepaald
door de hellingsgraad. Om ongewilde
radiale slingerbewegingen te vermijden, 
is dit gekoppeld aan de draaiarm 
van de zeef. Dit gepatenteerde concept
neutraliseert de radiale slingerbeweging 
en zorgt voor een per fect gebalanceerde
dynamiek van de zeef.

NOG SLIMMER:
AUTOMATISCHE AANPASSING 
AAN DE KORRELGROOTTE
De laterale zeefbeweging wordt niet alleen
bepaald door de hellingsgraad: de snelheid
van de ventilator, die afhangt van de
korrelgrootte, wordt ook in aanmerking
genomen om de optimale uitwerphoek 
te bepalen.

ZONDER SMART SIEVE™-SYSTEEM

MET SMART SIEVE™-SYSTEEM

OMGAAN MET LONGITUDINALE
HELLINGEN: HET OPTI-FAN™-
SYSTEEM BLAAST PRECISIE 
Het bekroonde Opti-Fan™-systeem
verbetert op een eenvoudige, maar
efficiënte manier de schommelingen in 
de snelheid van de graantoevoer overheen
de reinigingsunit. Of er nu bergop of bergaf
gewerkt wordt, de snelheid van de ventilator
past zich automatisch aan de richting 
en de hellingsgraad aan.

Bergop

Lage 
ventilatorsnelheid

Middelmatige 
ventilatorsnelheid

Hoge
ventilatorsnelheid

Vlakke grond Bergaf

OMGAAN MET ZIJWAARTSE HELLINGEN:
HET GEPATENTEERDE SMART SIEVE™-SYSTEEM

CORRIGEREN HET EFFECT VAN ZIJWAARTSE 
HELLINGEN TOT 25% AAN BEIDE KANTEN 
Het standaard Smart Sieve™-systeem creëert een laterale zeefbeweging die de
graankorrels bergop stuwt. Een horizontale graankorrellaag en een gelijkmatige luchtstroom
over de hele breedte van de zeven zorgen voor een maximale r einigingsefficiëntie.



MAKKELIJKE VERWIJDERING VAN
DE VOORBEREIDINGSBODEM
Om de agressiviteit van de tredes van
de voorbereidingsbodem te garanderen
in gewassen zoals maïs en koolzaad,
kan het noodzakelijk zijn om deze
regelmatig te reinigen. Hiervoor kan 
de voorbereidingsbodem van vooraan
verwijderd worden.

LICHTE
TOETSENBEDIENING 
Voor een maximale
reinigingsefficiëntie 
in verschillende
gewasomstandigheden 
kan de aanpassing van 
de zeven vanuit de cabine
uitgevoerd worden.

EXTRA CASCADE 
Een 45 cm lange door de wind
gecontroleerde voorzeef, met een
steile helling en een extra luchtstroom,
verwijdert veel kaf en kor t stro
alvorens het definitieve reinigen
gestart wordt, wat de totale
reinigingswerking verbetert.



EFFICIËNTE VERWERKING
VAN GROTE GRAANVOLUMES

GRAANVERWERKING EN -OPSLAG16

Basismodellen CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Capaciteit graantank / Hillside versie (l) 7000 8000 / 7000 8000 9300

Lange, productieve dagen worden bereikt
dankzij de grote graantanks en de hoge lossnelheid.

RUIME OPSLAG,
VOLLEDIGE VULLING
Een volledige benutting van de
ruime tank wordt verzekerd door
het krachtige vulsysteem.

SNEL LOSSEN BESPAART TIJD
Een hoog lostempo reduceert het tijdverlies tot een minimum. Met het over -top lossysteem
is zelfs het lossen in het hoogste type graankar makkelijk. Het onbelemmer de zicht op 
de losbuis maakt het mogelijk om tijdens het lossen vlot en ononderbr oken te oogsten.



KAF EN STRO 
OP EEN PROFESSIONELE
MANIER VERWERKT 

GEWASRESTEN BEHEREN 17

BALEN VAN HOGE 
KWALITEIT MET GOEDE
STROOI-EIGENSCHAPPEN 
Het niet-beschadigde stro dat 
in de zwad van een CX5000- 
of CX6000-maaidorser gevonden
wordt, is het resultaat van een lage
dorsintensiteit. De nieuwe strokap
heeft aanpasbare zwadharken 
die controle over de zwadbreedte
mogelijk maken.

BEHEER VAN GEWASRESTEN
OP DRIE MANIEREN:
IN EEN ZWAD OF OP 
HET STOPPELVELD
Er is een ruime keuze: Een
kafverspreider met twee strooischijven
verspreidt het kaf over het stoppelveld
voor het stro de grond raakt, of stuurt
het kaf in het zwad en verhoogt zo 
de voedingswaarde van het stro dat 
in balen geperst wordt. Een kafblazer
mengt het kaf met het stro 
dat verhakseld moet worden,
voor de verdeling samen met 
het verhakselde stro.

GEEN ONTSNAPPING MOGELIJK:
UNIFORME STROVERHAKSELING
De optionele Dual-Chop™ strohakselaar
bevat een extra hark die ervoor zorgt
dat lang stro niet kan ontsnappen.
Een herhaaldelijk snijden van de
stengels verzekert uniforme
verhakseling. De hoge
verhakselsnelheid en de bediening op
afstand van de afbuigplaten verzekeren
een krachtige en uniforme verspreiding.

Stro van hoge kwaliteit, ideaal om balen te maken,
is het resultaat van een ruime reeks
aanpassingsmogelijkheden. In situaties waar het
stro verhakseld wordt, is het correcte beheer van
gewasresten belangrijk, vooral waar minimale
grondbewerkingsmethodes toegepast worden.



MOTOR EN AANDRIJFLIJNEN18 19

PROBLEEMLOZE ADBLUE
AdBlue is een hoofdonderdeel van het 
ECOBlue™ SCR systeem. Het is een mengsel
van water en ureum, dat toegevoegd wordt aan 
de uitlaatgassen, om ze onschadelijk te maken.
U kunt AdBlue op uw boerderij bewaren in een
containermaat die aan uw behoeften voldoet.
Vraag ernaar bij uw New Holland-dealer. 
Het eenvoudige systeem is uiterst
gebruiksvriendelijk; vul gewoon uw 
120-literreservoir van uw CX5000/CX6000 
met AdBlue. Wanneer uw tank bijna leeg is, 
zal een pop-up op het IntelliV iew™ III-scherm
verschijnen. De AdBlue tank dient slechts om
de 2 tankbeurten bijgevuld te worden.

KRACHTIG EN MILIEUVRIENDELIJK:
EEN WINNENDE COMBINATIE

Basismodellen CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Technologie common rail common rail common rail common rail
Nominaal vermogen (kW/pk) 175/238 200/272 200/272 220/300
Maximaal vermogen (kW/pk) 190/258 220/300 220/300 245/333
Regelaar elektr onisch elektronisch elektronisch elektronisch

Uitlaatgas dat NOx bevat

Stikstof en water

Doseermodule

AdBlue/DEF-reservoir

AdBlue/DEF-additief

Toeleveringsmodule

SCR Katalysator

Alle CX5000- en CX6000-maaidorsers
profiteren van een Tier 4A-conforme
common rail-motor onder hoge druk,
ontwikkeld door FPT Industrial. Dat maakt
deel uit van de milieubelofte van
New Holland: oplossingen ontwikkelen 
die de landbouw efficiënter maken, 
met respect voor het milieu. Een tweede 
luik omvat op maat gemaakte
oplossingen voor elk product, en 
de volledige CX5000- en CX6000-reeks
zal van de ECOBlue™ SCR technologie
(Selectieve Katalytische Reductie)
profiteren. Dit nabehandelingsysteem
gebruikt een katalysator om de
stikstofoxiden die in de uitlaatgassen
vervat zitten te behandelen en te
transformeren in onschadelijk water en
stikstof, die beide van nature voorkomen
in de atmosfeer. Omdat het systeem
extern werkt van de motor, moet deze
niet inboeten aan vermogen of koppel, 
met beter motorvermogen en hogere
brandstofefficiëntie als resultaat. 



BRANDSTOF BESPAREN TIJDENS WEGTRANSPORT – 
NIEUWE WEGMODUS
Een automatische motortoerentalreductie past het motortoerental 
aan tijdens het wegtransport, voor een optimaal brandstofverbruik.

GROTE KOELEENHEID
De grote radiatoronderdelen en het
stofscherm zijn makkelijk te bereiken
voor een grondige reiniging.

ONBELEMMERDE TOEGANG
Grote scharnierende panelen
worden makkelijk omhoog gebracht
voor onderhoud, wat een snelle en
makkelijke toegang mogelijk maakt.
Gecentraliseerde smeerpunten
verhogen verder het
onderhoudsgemak en 
verlagen de onderhoudstijd.

VERMOGENSBESPARENDE DRIJFLIJNEN 
Algemene betrouwbaarheid en een lage
vermogensbehoefte zijn het resultaat van
beproefde rechtstreekse aandrijflijnen en de
hydrostatische transmissie met 3 versnellingen.
Volgens de Zedelgemse traditie worden alle
maaidorsers op een uiterst robuust onderstel
gebouwd, met superieure materiaal
eigenschappen.



DE ABSOLUTE ERVARING
VAN RUIMTE EN COMFORT

BESTUURDERSCOMFORT20 21

EEN PRACHTIG ZICHT
De wijde gebogen voorruit van de
Discovery™ III-cabine zorgt voor een 
totaal overzicht over de gewassen vooraan, 
het maaibord en het stoppelveld achter 
het maaibord. Voor een uitgebreid overzicht
kunnen tot 3 camera’s geïnstalleerd worden.
Ze dragen bij tot het ver trouwen van 
de bestuurder tijdens het achteruitrijden, 
het lossen en bij de controle van het niveau
van de graantank of de hakselresultaten.

COMFORTABEL,
VEILIG EN MAKKELIJK
De luchtgeveerde zetel biedt een
groot comfort. Een bijrijdersstoel
is standaard voorzien, evenals 
de speciaal ontworpen koelbox.
Het lage geluidsniveau in de
cabine creëert een ontspannen
werkomgeving. Om de totale
breedte van de maaidorser tijdens
het verplaatsen of manoeuvreren 
te beperken, kan de ladder voor
het tractiewiel gedraaid worden.



AUTOMATISCHE
KLIMAATREGELING
Airconditioning is standaard. 
Dit kan optioneel uitgerust worden
met een verwarmingssysteem 
of met het automatische
klimaatregelingssysteem,
dat de snelheid van de ventilator
automatisch aanpast aan 
de vereiste hoeveelheid verkoeling.

KLAAR VOOR NACHTWERK
Een hoog werktempo tijdens de 
nacht wordt mogelijk gemaakt door
de volledige set werklichten die
standaard mee geleverd worden.

EEN SMARTSTEER™-SYSTEEM 
OP BASIS VAN LASERS
VERGEMAKKELIJKT DE BESTURING
Nauwkeurige besturing in graangewassen
wordt vergemakkelijkt door het optionele
SmartSteer™-geleidingssysteem. 
Een laserscanner, gemonteerd op 
de rechterplatformrailing, maakt een
onderscheid tussen geoogste en niet-
geoogste gewassen, wat een nauwkeurige 
besturing mogelijk maakt en de aler theid
van de bestuurder handhaaft.



• Haspelsnelheid en omkeerrichting van het maaibor d

• Noodstop (maaibord en lossen)

• Haspelpositie en Varifeed™ mes 
of toeklappen van de maïsplukker 
in combinatie met de shiftknop

• Positie losvijzel Bediening losvijzel

• SmartSteer aan/uit OF activeren cruise control

• Systeem met twee snelheden voor het omhoog 
en omlaag brengen van het maaibord 
en de laterale flotatie van het maaibor d

• Automatische activering van de maaibordhoogte

• Shiftknop (achteraan)

• Ontgrendeling grondsnelheid (achteraan)

• Motortoerental

• Aanpassing van de maaibordbreedte

• Geheugen voor de maaibordhoogte

CONTROLECENTRUM22 23

Automatisering bespaart tijd en verhoogt 
de prestaties van de oogstmachine.
De multifunctionele hendel op de CX5000- en 
CX6000-maaidorsermodellen is de beproefde
CommandGrip™-hendel. Deze is geïntegreerd in 
de bedieningsconsole rechts van de bestuurder. 
Deze laatste is instelbaar naar wens van de bestuur der.
De CommandGrip™ is forced based waardoor deze
steeds terug komt naar zijn meest ergonomische positie,
onafhankelijk van de rijsnelheid. Tevens verleent hij
toegang tot alle belangrijke bedieningen.

HET RENDEMENT MOEITELOOS MAXIMALISEREN

CRUISE CONTROL EN VEEL MEER
Een van de automatische functies die het
dagelijkse werktempo behouden is de cruise
control. Met een simpele druk op één van 
de knoppen van de CommandGrip™-hendel
hervat de maaidorser een ingestelde
veldsnelheid.



• Snelheid dorstrommel

• Positie dorskorf

• Snelheid reinigingsventilator

• Bovenzeef

• Onderzeef

RAAK GEWOON HET SCHERM AAN
De IntelliView™ III-monitor draagt bij tot 
een maximale prestatie door informatie 
te verschaffen over de prestatiegegevens,
operationele statistieken en onderhoudsgegevens.
Het brede touchscreen is uiterst gebruiksvriendelijk.
Een van de vele tijdbesparende functies is de
automatische gewasinstellingsfunctie, waarmee 
een specifieke maaidorserinstelling kan 
worden opgeslagen voor wanneer dezelfde
veldomstandigheden zich opnieuw voordoen.



MEER UIT DE VRUCHTBARE GROND HALEN
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GEEN IJKING NODIG
Dankzij het ingenieuze concept is de
unieke New Holland opbrengstsensor
uiterst accuraat, ongeacht het gewas,
de variëteit of de vochtinhoud van 
de korrel. Er is geen ijking nodig tussen
velden, gewassen of zelfs tussen 
het graan- en maïsseizoen.

Met de bijgevoegde USB-stick,
de DGPS-antenne en de
computersoftware 
voor precisielandbouw
gecombineerd met het
ondersteuningssysteem voor
klanten, zijn de CX-maaidorsers
een belangrijke partner 
van de New Holland
precisielandbeheersystemen.

• Opbrengstplan: de exclusieve, gepatenteerde,
zeer nauwkeurige opbrengstsensor die door
New Holland werd ontwikkeld, wordt over 
het algemeen als de beste in zijn klasse
beschouwd. 

• Vochtigheidssensor: gemonteerd op de
graanelevator, neemt regelmatig een staal 
van het geoogste graan.

De opbrengst verhogen of geld besparen door de inspanningen te verlagen:
precisielandbouw is een landbouwconcept dat gebruikmaakt van plaatsgebonden
gewasgegevens, dat op zijn beurt een optimale behandeling en zaadtoepassing
toelaat in de daaropvolgende periodes. De CX5000- en CX6000-
maaidorsermodellen zijn uitgerust om het materiaal te monter en 
dat deze manier van werken ondersteunt.

GELEIDING OP HET VELD DRAAGT 
BIJ TOT DE WERKNAUWKEURIGHEID 
Voor een praktische geleidingsassistentie, dag en
nacht, controleert het optionele DGPS-gebaseerd
EZ-Guide 500-lichtbalksysteem het spoor 
van de maaidorser. Dit draagt bij tot 
de oogstnauwkeurigheid en ondersteunt
de bestuurder tijdens lange werkdagen.

Vochtigheidsgraadsensor

Opbrengstsensor



MÉÉR DAN EEN MAAIDORSER

OPGELEID OM U DE BESTE 
STEUN TE GEVEN
Uw toegewijde New Holland
dealers/technici worden regelmatig
bijgeschoold. Dit gebeurt zowel via
online cursussen als door middel van
workshops. Deze geavanceerde aanpak
zorgt ervoor dat uw dealer steeds 
de nodige capaciteiten heeft om met 
de nieuwste en meest geavanceerde
New Holland producten te werken.

FINANCIEEL OP MAAT 
GEMAAKT VOOR UW BEDRIJF
CNH Capital, de financiële dienst van
New Holland, is een gevestigde waarde
en geniet binnen de landbouwsector
heel wat respect. Advies en financiële
pakketten op maat van uw specifieke
behoeften zijn beschikbaar. Dankzij
CNH Capital geniet u van de
gemoedsrust die u krijgt als u in zee
gaat met een financieringsbedrijf dat
zich in landbouw specialiseert.

SERVICE PLUS LANGDURIG
VERTROUWEN 
De Service Plus-dekking voorziet
eigenaars van New Holland
landbouwwerktuigen van een
bijkomende verzekering op het verlopen
van de contractuele garantie van de
fabrikant. Gelieve contact op te nemen
met uw dealer voor meer details.
Algemene voorwaarden zijn 
van toepassing.

DOOR DE DEALER
GEÏNSTALLEERDE
ACCESSOIRES
Een ruim assortiment goedgekeurde
onderdelen om de prestaties van de
maaidorser in alle omstandigheden
te optimaliseren, kan door uw dealer
worden geleverd en geïnstalleerd.

NATUURLIJK LEIDER
WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM
Wilt u dat New Holland deel uitmaakt
van uw dagelijks leven? 
Neem eens een kijkje op
www.newhollandstyle.com. 
Een hele reeks items is er beschikbaar,
zoals onder meer duurzame werkkledij en
een uitgebreide selectie schaalmodellen.
New Holland. Zo persoonlijk als uzelf. 



TECHNISCHE GEGEVENS26 27

MODELLEN CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Graanmaaibord
Maaibreedte: High-Capacity-graanmaaibord (m) 4,00 - 7,32 4,57 - 7,32**** 4,57 - 9,14 5,18 - 9,14

Extra-Capacity-graanmaaibord (m) 6,10 - 7,32 6,10 - 7,32**** 6,10 - 9,14 6,10 - 9,14
Varifeed™-graanmaaibord (500 mm mesregelbereik) (m) 5,18 - 7,32 5,18 - 7,32**** 5,18 - 7,32 5,18 - 7,32
High-Capacity Hillside-graanmaaibord (m) – 4,57 - 6,10 – –

Messnelheid (maaibewegingen/min.) 1150 1150 1150 1150
Reservemes en reservemessecties ● ● ● ●

Invoervijzel met intrekbare vingers over de volledige breedte ● ● ● ●

Haspeldiameter (m) 1,07 1,07 1,07 1,07
Elektrohydraulische aanpassing van de haspelpositie ● ● ● ●

Automatische aanpassing van de haspelsnelheid 
aan de rijsnelheid ● ● ● ●

Hydraulische snelkoppeling (op één punt) ● ● ● ●

Maïsplukkers
Opklapbare maïsplukkers Aantal rijen 6 6**** 6*** - 8 6*** - 8***
Vaste maïsplukkers Aantal rijen 5 - 6 5*** - 6 6 6
Vanop afstand verstelbare dekplaten ● ● ● ●

Geïntegreerde stengelhakselaars O O O O
Roterende verdelers O O O O
Automatische rijgeleiding O O O O
Automatische controlesystemen van het maaibord
Controle over de stoppelhoogte automatisch automatisch automatisch automatisch
Compensatie regeling ● ● ● ●

Autofloat™ II-systeem O ● ● ●

Stro-elevator
Aantal kettingen 3 3 4 4
Omkeerinrichting voor het maaibord en de stro-elevator hydraulisch hydraulisch**** hydraulisch hydraulisch
Laterale flotatie O ● ● ●

Discovery™ III-cabine ● ● ● ●

Luchtgeveerde stoel O O O O
Bijrijdersstoel met verwijderbare koelbox (12V/220V) ● ● ● ●

IntelliView™ III-monitor ● ● ● ●

CommandGrip™-hendel ● ● ● ●

Aansluitingen tot 3 camera’s O O O O
Automatische gewasinstellingen ● ● ● ●

Airconditioning ● ● ● ●

Automatische klimaatregeling O O O O
Verwarming O O O O
Optimaal geluidsniveau cabine - 77/311EEC (dBA) 76 76 76 76
Precisielandbeheersystemen van New Holland 
Geleidingssystemen
Automatisch SmartSteer™-geleidingssysteem in de fabriek gemonteerd O O O O
EZ-Guide 250 of 500 manueel geleidingssysteem O O O O
Cruise controlmodus ● ● ● ●

Automatisch rijgeleidingssysteem voor maïsmaaiborden O O O O
Precisielandbouw
Vochtigheidsmeting O O O O
Opbrengstmeting en vochtigheidsmeting O O O O
Volledig precisielandbouwpakket met opbrengstmeting en vochtigheidsmeting, 

DGPS-opbrengstplan, computersoftware en softwareondersteuningsdienst O O O O
Dorstrommel
Breedte (m) 1,3 1,3 1,56 1,56
Diameter (m) 0,6 0,6 0,6 0,6
Standaardtype/universeel type ● / O ● / O ● / O ● / O
Aantal dorslatten 8 8 8 8
Snelheidsbereik (tpm) 400 - 1140 400 - 1140 400 - 1140 400 - 1140
Optionele snelheidsbegrenzer voor de trommel (tpm) 240 - 685 240 - 685 240 - 685 240 - 685
Dorskorf
Standaard dorskorf ● ● ● ●

Snel verwisselbare demonteerbare dorskorf O O O O
Oppervlakte (m2) 0,86 0,86 1,04 1,04
Aantal balken 14 14 14 14
Wikkelhoek met het Opti-Thresh-systeem open (° ) 85 85 85 85
Wikkelhoek met het Opti-Thresh-systeem gesloten (° ) 121 121 121 121
Stroafnemer
Afneemtrommel met vier schoepen ● / O ● / O ● / O ● / O
Diameter (m) 0,395 0,395 0,395 0,395
Korfoppervlakte van de afnemer (m2) 0,286 0,286 0,342 0,342
Synchronisatie met trommelsnelheid ● ● ● ●

Roterende afscheider O O O O
Diameter (m) 0,59 0,59 0,59 0,59
Toerental (tpm) 400 / 760 400 / 760 400 / 760 400 / 760
Snelle snelheidsverandering zonder hulpmiddelen ● ● ● ●

Dorskorfoppervlakte (inclusief hark) (m2) 0,84 0,84 1,01 1,01
Multi-Thresh™-system ● ● ● ●

Totale afscheidingszone (m2) 1988 1988 2387 2387
Straw Flow™-afnemer O O O O



MODELLEN CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
Schudders
Aantal 5 5 6 6
Afscheidingsoppervlakte (m2) 5,38 5,38 6,45 6,45
Reiniging
Zelfnivellerende Smart Sieve™: Reinigingssysteem met automatische 

aanpassing aan de korrelgrootte O O**** O O
Aanpassing aan zijdelingse helling op de voorzeef en de bovenste zeef (%) 25 25 25 25
Voorbereidingsbodem verwijderbaar van voor - Vaste zeefkast O O O O
Voorbereidingsbodem verwijderbaar van voor - Smar t Sieve™ - zeefkast ● ● ● ●

Voorreinigingssysteem ● ● ● ●

Totale door wind gecontroleerde oppervlakte - vaste zeefkast (m2) 4321 4321 5207 5207
Elektrische zeefverstelling O O O O
Nivellerend systeem
Optioneel lateraal hellingnivelleersysteem (zijwaartse helling) (%) – 18 – 18
Hillside brede versie (zijwaartse, opwaartse, neerwaartse helling) 

- totale breedte = 4,0 m (%) – 38 / 30 / 10 – –
Hillside smalle versie (zijwaartse, opwaartse, neerwaartse helling) 

- totale breedte = 3,5 m (%) – 33 / 30 / 10 – –
Reinigingsventilator
Opti-Fan™-systeem ● ● ● ●

Aantal schoepen 6 6 6 6
Variabel snelheidsbereik - optioneel laag (tpm) 165 - 420 165 - 420 165 - 420 165 - 420

- standaard hoog (tpm) 400 - 1000 400 - 1000 400 - 1000 400 - 1000
Elektrische snelheidsregeling vanuit de cabine ● ● ● ●

Terugvoersysteem
High Capacity graanelevator met terugvoer naar de tr ommel ● ● ● ●

Terugvoerindicatie op de IntelliView II™-monitor ● ● ● ●

Graanelevator
High Capacity Graanelevator en Heavy Duty ketting ● ● ● ●

Graantank
Capaciteit / Hillside versie (l) 7000 8000 / 7000 8000 9300
Centraal vullen, opvouwbare bubble-up extensie ● ● ● ●

Losvijzel
Overtop losbuis (4,75 m) ● ● O O
Overtop losbuis (5,50 m) O O ● ●

Lossnelheid / Hillside versie (l/s) 90 100 / 90 100 100
Inspectiedeur voor graanstaal ● ● ● ●

Graantank niveau indicator ● ● ● ●

Draaibereik van de losbuis (° ) 105 105 105 105
Motor* conform de Tier 4-emissienormen Nef (6,7L)* Nef (6,7L)* Nef (6,7L)* Cursor 9 (8,7L)*
ECOBlue™ Selectieve Katalytische Reductie (SCR)-systeem ● ● ● ●

Injectiesysteem common rail common rail common rail common rail
Bruto motorvermogen bij 2100 tpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/pk) 175 / 238 200 / 272 200 / 272 220 / 299
Maximaal motorvermogen bij 2000 tpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/pk) 190 / 258 220 / 300 220 / 300 245 / 333
Goedgekeurd Biodiesel mengsel** B20 B20 B20 B20
Regelaartype elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch
Meting van brandstofverbruik en uitleesapparatuur op IntelliV iew™ III-monitor ● ● ● ●

Luchtcompressor O O O O
Afblaassysteem voor motor O O O O
Brandstoftanks
Dieselcapaciteit / AdBluecapaciteit (l) 580 / 110 580 / 110 580 / 110 580 / 110
Transmissie hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch
Tractiekast 3 versnellingen 3 versnellingen 3 versnellingen 3 versnellingen
Hydrostatische Hytronpompcontrole electronisch electronisch electronisch electronisch
In-line schakeling van de tractiekast ● ● ● ●

Cruise controlmodus ● ● ● ●

Differentieelslot O O*** O O***
Achterwielaandrijving O O O O
Maximum snelheid (km/u) 30 30 30 30
Beheer van de gewasresten
Dual-Chop™-strohakselaar O O O O
Richtplaten met afstandsbediening O O O O
Kafverspreider O O O O
Afmetingen
Met tractiewielen (*****) 650/75 R32 710/75 R34 710/75 R34 710/75 R34
Maximale hoogte in transportpositie (m) 3930 3990**** 3990 3990
Maximale breedte - transport (m) 3275 3265***/**** 3500 3500***
Maximale lengte met verlengde losbuis zonder maaibord (m) 8760 8760 8760 8760
Gewicht
Standaarduitvoering zonder maaibord en zonder strohakselaar (kg) 12300 12400 13200 13400
Hillside versie zonder maaibord en zonder strohakselaar (kg) – 14000 – –
Laterale versie zonder maaibord en zonder strohakselaar (kg) – 13900 – 14700

● Standaard O Optioneel – Niet beschikbaar
* Ontwikkeld door FPT Industrial
** Biodiesel mengsel moet aan de meest r ecente industrienormen voor brandstofkwaliteit (EN14214:2009) voldoen, terwijl het gebr uik ervan volgens de richtlijnen van de pr oducenten
moet gebeuren     
*** Niet beschikbaar op laterale versies
**** Niet beschikbaar op Hillside versie
***** Tractiewielen anders dan die welke worden vermeld, zijn ook beschikbaar, afhankelijk van de markt (620/75-R30; 320/75-R34 ; 710/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30,5 x 32; 1050/50-R32)



BIJ UW DEALER

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder
voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra
uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door 
New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 09/11 - TP01 - (Turijn) - 102001/NLO

Bezoek onze website: www.newholland.com

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KLANTENONDERSTEUNING EN -INFORMATIE

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het
nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele
jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt
u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 
02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn,
maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met
het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.
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TOPBESCHIKBAARHEID.
We zijn er altijd voor u:
24 uur per dag, 7 dagen
per week, heel het jaar
door! Welke informatie 
u ook nodig hebt, wat 
uw probleem of vraag 
ook is, u hoeft enkel het
gratis nummer* van de 
New Holland Top Service
te bellen.

TOPSNELHEID.
Supersnelle levering van
onderdelen: wanneer u
ze nodig hebt, waar u ze
nodig hebt!

TOPPRIORITEIT.
Snelle oplossingen tijdens
het seizoen: omdat uw
oogst niet kan wachten!

TOPTEVREDENHEID.
Wij zoeken de oplossing die
u nodig hebt, volgen ze op
en houden u op de hoogte:
tot u 100% tevreden bent!


