
NEW HOLLAND ROLL BALER
Roll Baler 125 I Roll Baler 125 Combi I Roll Baler 135 Ultra



2 3

Bij New Holland luisteren we naar onze klanten. De meest recente Roll Baler 125, Roll Baler 125 Combi en
Roll Baler 135 Ultra met vaste kamer zijn gebouwd om tegemoet te komen aan de behoeften van zowel
veeteeltbedrijven als loonwerkers die in moeilijke omstandigheden werken. Door een robuuste bouw te
koppelen aan lage bedrijfskosten over de hele levensduur, is het assortiment ronde balenpersen gebouwd
om uw voorsprong te behouden. Het assortiment met drie modellen dekt elke behoefte. Om snel en
efficiënt gras- en strobalen van topkwaliteit te produceren, is de Roll Baler 125 met zijn 1,25 m doorsnede
de beste keuze. Professionele gebruikers die de voordelen van het persen en wikkelen met één machine
op prijs stellen, gaan voor de Roll Baler Combi. Hebt u een grotere output, verfijnde bediening en een
bredere baal van 1,35 m nodig? Dan heeft de Roll Baler Ultra 135 de extra troeven in huis voor de meest
veeleisende gebruiker – in alle eenvoud.

NIEUWE ROLL BALER. HOGE KWALITEIT 
IN GROTE HOEVEELHEDEN

1974
1989

1991

1995

19971974: De eerste ronde balenpers van New Holland - de balenpers Model 850 met ketting 5' x 6'
1989: Model 630 - introductie van de ronde balenpers met Roll-Belt™
1991: Ronde balenpersen Model 650/660 met Roll-Belt™ en variabele kamer
1995: Speciaal Model 664 voor kuilvoer uitgerust met Bale-Slice™
1997: Model 544 - eerste balenpers met rolstang van Europese makelij
2002: Ronde balenpersen BR700 Reeks met Roll-Belt™ waaronder het nieuwe BR740-model met CropCutter™
2003: Model 548 Combi - eerste pers/wikkelcombinatie van New Holland
2004: BR6000 reeks - met uniek systeem met eendensnavel voor de buitenste omwikkeling
2007: BR7000 reeks - Balenpersen met rolriem
2012: Nieuwe Roll Baler, rolbalenpersen voor zwaar werk met vaste kamer

NEW HOLLAND: MEER DAN 35 JAAR INNOVATIE IN RONDE BALENPERSEN



SUPERIEURE EFFICIËNTIE
Volg de aandrijflijn vanaf de aftakas van de tractor door de tandwielkast naar de rollen en de opraper. Eenvoudig, zonder
omwegen en efficiënt ... de volledige aandrijflijn koppelt lage onderhoudsvereisten aan hoge efficiëntie. Meer efficiëntie
bij het persen en lager brandstofverbruik zijn gekoppeld aan minder onderhoud en een langere levensduur.

BAALKWALITEIT
De 20 gewasbewerkingsmessen kunnen hoger of lager worden ingesteld naargelang het type baal, gewicht en stro en de
omstandigheden. De rollen zijn geprofileerd opdat het binnenkomende materiaal begint te rollen zodra het de kamer
binnenkomt. Zo is elke baal hooi, hooivoer of stro even dicht en gelijkvormig. Veelzijdig balen persen als standaard.

VOLLEDIG PERSPLEZIER
Moeilijke hellingen of golvend terrein? Geen probleem met een New Holland Roll Baler. Dankzij een breed spoor en assen
voor zwaar werk uitgerust met brede banden met een lage druk op de grond houden deze balenpersen hun zwaartepunt
laag voor stabiliteit op veeleisend terrein. De Combi- en Ultra-modellen beschikken over tandemassen en remmen op alle
vier wielen. Veiligheid op hellingen als standaard.

UITSTEKENDE DUURZAAMHEID
Robuuste, gesmeerde lagerschelpen ondersteunen de kamerrollen. De lagerschelpen, bestand tegen zware belasting en
zure additieven, worden automatisch gesmeerd om stilstandtijd uit te sparen. Alle belangrijke aandrijfkettingen worden
geolied telkens het kamerluik geopend wordt. Hardox-staal vermindert de slijtage. Duurzaamheid als standaard.
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De New Holland Roll Balers zijn uitgerust met een brede opraper met vijf rijen tanden die speciaal ontwikkeld is om grote,
zware graszwaden op moeilijk terrein aan te kunnen. Dit optimaliseert de prestaties in moeilijke omstandigheden. De
toevoerinrichting over de hele breedte zorgt ervoor dat het materiaal actief naar de balenkamer wordt gevoerd voor hoge
productiviteit in alle omstandigheden. De statische gewasbewerkingsmessen kunnen hoger of lager worden ingesteld
naargelang de behoefte. Wanneer u strobalen perst, kunnen alle modellen de grote zwaden aan die maaidorsers met een
breed maaibord laten liggen. Hierbij zorgt de actieve toevoer ervoor dat u zelfs bij extreme droogte een dichte en consistente
strobaal produceert.

WINDSCHERM KAN GROTE,
DICHTE ZWADEN AAN
De rol met windscherm zorgt ervoor dat
grote, dikke zwaden naar het lagere
deel van de toevoerinrichting gaan. Zo
kunt u er erop vertrouwen dat het
materiaal gelijkmatig wordt aangevoerd
voor een consistente baalvorming in
alle omstandigheden, ongeacht de
rijsnelheid. Het windscherm zorgt er
ook voor dat de bestuurder de invoer
goed kan zien. 

OPRAPERS MET VIJF RIJEN TANDEN
VOOR EEN PERFECTE VEEGBEURT
Conventionele oprapers van balenpersen
vertrouwden lang op het design met 4 rijen
tanden. Dit is perfect geschikt voor
“gemiddelde” gras- en strozwaden. De
Roll Balers met hoge capaciteit zijn
uitgerust met een extra tandenrij, om
zowel dichte als lichtere zwaden aan
hogere rijsnelheden op te rapen. De
opraper van 2,1 m heeft 80 opraaptanden,
de bredere opraper van 2,2 m van de Roll
Baler 135 heeft er 90.

BREDERE OPRAPER VERGROOT
VEELZIJDIGHEID EN PRESTATIES
De Roll Baler-modellen 125 en 125
Combi hebben een opraper van 2,1 m,
de Roll Baler 135 Ultra is uitgerust met
een bredere opraper van 2,2 m met
hetzelfde stangontwerp met vijf rijen
tanden. De oprapers, die respectievelijk
zijn uitgerust met 16 en 18 tanden per
rij, rapen een maximum aan gewassen
op, zowel bij het verwerken van lichte
als dikke, zware zwaden.

PRODUCTIVITEIT BEGINT BIJ HET OPRAPEN

OPRAPEN, TOEVOER EN VERWERKING VAN GEWASSEN4 5



TOEVOERINRICHTING IN HARDOX-STAAL
Hardox 500-staal is sterk en slijtvast. Door dit te gebruiken om de
toevoerinrichting met een diameter van 470 mm en de 10 mm dikke tanden
te maken, zorgt New Holland dat alle modellen van de Roll Baler elk
seizoen opnieuw betrouwbaar presteren. Met de New Holland Roll Balers
zijn lagere bedrijfskosten standaard.

ROTORONTWERP ZORGT VOOR CONSISTENTE GEWASAANVOER
New Holland kan bogen op een ongeëvenaarde ervaring in het ontwerpen
van balenpersen met een grote capaciteit. De tanden van de toevoerinrichting
zijn in een W-patroon rond de rotor geplaatst. Dit ontwerp, dat zijn sporen
reeds heeft verdiend op de BB BigBalers, verbetert de toevoer van het
materiaal in de balenkamer en verlaagt de belasting van de aandrijflijn.

CROPCUTTER SNIJDT MAKKELIJK EN DOELTREFFEND
De Roll Baler-modellen zijn alledrie uitgerust met het New Holland
CropCutter-systeem. De aanvoerrol trekt binnenkomend materiaal over een
balk met 20 intrekbare bladen van chroom-vanadium. De bestuurder heeft
de keuze om balen te persen met de messen omhoog of ingetrokken.
Daarnaast kan het aantal messen verminderd worden naargelang de
specifieke behoefte. Elk mes is beschermd tegen overbelasting.

MESSEN UIT
Optioneel kan de positie van de CropCutter-messen op het beeldscherm
van de balenpers worden weergegeven. Op de Roll Baler 135 Ultra kunnen
de messen via de regelkast worden opgericht of ingetrokken.

OPRAAPWIEL AF TE STELLEN ZONDER GEREEDSCHAP 
Het instellen van de hoogte van het opraapwiel gaat snel en wordt
makkelijk uitgevoerd aan beide zijden. Met behulp van een stevig,
eenvoudig systeem met klemmen en gaten dat zonder
gereedschap werkt, kunt u de hoogte snel wijzigen op maat van
veranderende bodemomstandigheden en gewasdichtheid.

BESCHERMING SLIPKOPPELING BIJ ZWARE GEWASSEN
Naast de unit in de schacht van de aftakas, is een slipkoppeling
in de opraper en de aandrijving van de toevoerinrichting
geïnstalleerd. Deze biedt de balenpers extra bescherming
wanneer hij in veeleisende omstandigheden moet werken.

BLOKKEREN IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN? 
GEEN PROBLEEM!
Op de 125- en 125 Combi-modellen kan de aandrijving van de
toevoerinrichting en de opraper hydraulisch worden stilgelegd
vanuit de bestuurdersstoel bij een blokkering. Zo kan de
bestuurder de rollen blijven aandrijven om een baal te omwikkelen
en uit te werpen. Door de toevoerinrichting en de opraper opnieuw
in te schakelen is het probleem meestal opgelost. Wanneer u de
toevoerinrichting manueel moet omkeren, kunt u dit met behulp
van een handig krukashendel.

Op de 135 Ultra-modellen werd een hydraulisch systeem
geïnstalleerd om de toevoerinrichting om te keren dat wordt
bediend vanop het beeldscherm in de cabine. Wanneer dit
systeem geselecteerd is, worden de messen automatisch verlaagd
en de aandrijving van de opraper en de toevoerinrichting
omgekeerd. De bestuurder kan blokkeringen dus oplossen zonder
zijn cabine te verlaten.
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De New Holland Roll Balers koppelen bedieningsgemak en een lage onderhoudsbehoefte aan
uitstekende productiviteit. Zo produceert u balen met een hoge densiteit die u kunt omwikkelen met
verschillende soorten net of, op Combi- en Ultra-modellen, folie. Het verpakken en strak omwikkelen van
balen met een hoge densiteit staat garant voor balen die hun vorm houden en dus makkelijk te hanteren
en op te slaan zijn.

DICHTE BALEN DIE DICHT BLIJVEN

GROTE ROLLEN PERSEN DE DICHTSTE BALEN
De rollen van de balenkamer, met hun 200mm diameter, zijn ontworpen
met vier agressieve profielen voor een volledig contact met het gewas
terwijl de baal wordt gevormd. Omdat het materiaal in de kamer wordt
gerold zodra dit de kamer binnenkomt, is de densiteit van de baal
gewaarborgd.

STERK GEBOUWD VOOR BETROUWBAARHEID
Elk van de 18 rollen in de balenkamer loopt op makkelijk te vervangen
gesmeerde lagerschalen. Deze lagerschalen bieden een grote
contactzone en worden automatisch gesmeerd, om tienduizenden balen
lang mee te gaan. De lagerschalen zijn ook bestand tegen additieven om
balen te behandelen, waaronder vaccins en zuren.

EENVOUDIG MAAR BETROUWBAAR WIKKELEN
De ontwikkeling van het wikkelsysteem met net ging niet over één nacht
ijs. Dit om te garanderen dat het systeem niet alleen betrouwbaar en
eenvoudig op te zetten is, maar ook uiterst strak omwikkelt. Dit is
belangrijk voor dicht geperste balen. Zowel de Combi- als Ultra-modellen
kunnen twee reserverollen net vervoeren.



WIKKELEN MET FOLIE VERLAAGT KOSTEN EN PRODUCEERT 
EEN BETERE BAAL
Zowel de Roll Baler 125 Combi als de Roll Baler 135 Ultra kunnen
uitgerust worden met een wikkelsysteem met folie, dat kan worden
gebruikt in de plaats van net, voor balen hooi- en kuilvoer. De balen
omwikkelen met folie, ontworpen voor gebruik met het integrale
wikkelsysteem, biedt tal van voordelen. Onder andere:
• Vorm van de baal. De folie houdt de balen strak door het uitzetten van

de balen bij het uitwerpen te verminderen.
• Makkelijk uit te pakken. Folie blijft niet aan de baal hangen en is

makkelijker te verwijderen
• Systeem met één materiaal. Gebruikt hetzelfde materiaal als de

wikkelaar. 
• Kuilvoer van een betere kwaliteit. De buitenfolie verzegelt de baal

beter dan enkel een conventionele wikkel.
• Lagere wikkelkosten. U hebt minder lagen stretchfolie nodig om de

omwikkelde balen te verzegelen.
• Het armmechanisme rekt de folie vooraf op voor hij rond de buitenkant

van de baal wordt gewikkeld, voor consistente wikkelkwaliteit.

DICHTE BALEN MAKEN BETER HOOI- EN KUILVOER
Dankzij de sterke balenkamer en het agressieve profiel op de rollen kan
meer materiaal in de balenpers worden opgenomen voor strakke en
dichte balen. Dit houdt zuurstof uit de balen en bevordert de
anaërobische gisting die nodig is voor het beste kuil- en hooivoer. De
Roll Baler 135 Ultra-modellen hebben een actief systeem dat de
densiteit controleert waarmee de bestuurder de densiteit van de balen
aan specifieke behoeften aanpast.

HOOI EN STRO OMWIKKELEN MET NET
Wikkelen met net blijft standaard op alle Roll Baler-modellen.
Eenvoudig, makkelijk aan te passen en in te stellen en beproefd.
Kortom: wikkelen met net blijft de beste keuze voor hooi- en strobalen.

WIST U DAT …?
Wikkelen met folie nog meer voordelen biedt, waaronder een betere
zuurstofbarrière voor de baal? Dit bevordert het gistingsproces voor een
betere voederkwaliteit. Studies tonen aan dat balen omwikkeld met folie
gemiddeld meetbaar strakker zijn dan deze in net.
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ONTWIKKELD VOOR ZORGELOOS WIKKELEN

New Holland heeft het gealigneerde wikkelproces dat in 2003 voor het
eerst werd gebruikt op de 548 Combi, almaar verfijnd. De integrale
wikkelaars op de Roll Baler 125 Combi én de Roll Baler 135 Ultra zijn
ontwikkeld om vers geperste balen veilig en betrouwbaar te
omwikkelen op moeilijk terrein, in koude en warme omstandigheden.
Dankzij de twee satellietarmen zijn ze snel genoeg om elk aantal
gewenste omwikkelingen mogelijk te maken.

ONTWIKKELD VOOR ZORGELOOS WIKKELEN
Buisvormige satellietarmen dragen de twee foliestretchers van
750 mm. De snelheid van de satellietarmen, die via een tot in het
oneindige regelbare hydraulische motor draaien, kan worden
aangepast om 40 tot 50 (maximaal 55 voor 135 Ultra) balen per
uur te omwikkelen, dag in dag uit, week na week. Het
wikkelsysteem is volautomatisch en heeft een beproefd
messensysteem om de folie te snijden. U kunt dit via een
optioneel camerasysteem in de gaten houden. Het voorstretchen
van de folie kan tot op 70% worden ingesteld.



EEN MACHINE DIE ALLES DOET
Gealigneerd persen en wikkelen maakt een afzonderlijke omwikkeling
overbodig, wat mankracht en uitrusting bespaart. Het verlaagt ook de
kosten voor het produceren van de balen. Minder kosten voor de
landbouwer; een grotere opbrengst voor de loonwerker.

HOOI- EN KUILVOER VAN BETERE KWALITEIT
Herhaalde studies hebben bewezen dat een baal hooi- of kuilvoer die
snel omwikkeld wordt, voer van betere kwaliteit produceert met
minder risico op bederf. Omwikkelde balen hebben ook minder te
lijden wanneer ze langer op het veld worden achtergelaten alvorens
te worden opgehaald en naar hun opslagplaats vervoerd.

ZACHTE BEHANDELING VAN OMWIKKELDE BALEN
Om schade aan de afgewerkte balen te voorkomen, kantelt het
uitwerpsysteem van de wikkelaar de baal op een transportmat,
waarvan de baal zachtjes via de achterkant van de unit op de
grond rolt. De bestuurder kan de omwikkelde baal zo nodig
bijhouden en uitwerpen wanneer hij sterk hellend terrein heeft
verlaten. Er is een zijdelingse kantelfunctie voorzien om balen
aan het einde van het veld uit te werpen.

MEER STRETCHFOLIE AAN
BOORD VOOR MEER
PRODUCTIVITEIT
Roll Baler 125 Combi- en Roll Baler
135 Ultra-modellen kunnen
respectievelijk 8 en 6 rollen
reservestretchfolie meenemen.

EEN CONTROLE DIE ALLES
CHECKT
De controle in de cabine is ontwikkeld
voor een vereenvoudigde bediening
van de balenpers en eventueel de
gealigneerde wikkelaar. Ze verschaft
de bestuurder informatie over de
densiteit van de balen en de werking
van de wikkelaar.



STABILITEIT EN LAGE GRONDDRUK10

LAAG PROFIEL VOOR STABILITEIT 
EN PANORAMISCH ZICHT 

ROLL BALER 125 – DE BAND DIE 
U NODIG HEBT
De Roll Baler 125 met enkele as kan naar keuze
worden uitgerust met 500/60x22,5 banden om
de schade aan het oppervlak te beperken en
het teruggroeien van het gras te bevorderen, of
met kleinere 400/60x15,5 banden.

TANDEMASSEN OM DE LAST 
TE VERDELEN
Om hun extra gewicht en lengte te
compenseren zijn zowel de Roll Baler 125
Combi als de Roll Baler 135 Ultra uitgerust
met tandemassen met 500/50 R17-banden.

NEW HOLLAND-STIJL ZIET ER GOED 
UIT EN IS NOG HANDIG OOK
New Holland ontwikkelt al meer dan een decennium een
apart stylingpakket voor zijn tractoren, maaidorsers,
veldhakselaars en balenpersen. Daarbij wordt niet
alleen aan de looks gedacht. Het afgeronde profiel van
de Roll Baler-modellen is niet alleen makkelijk te
reinigen maar stelt de bestuurder ook in staat meer
achter en naast de balenpers te zien. Machines die er
goed uitzien zijn standaard bij New Holland.

New Holland beseft dat ronde balen op diverse
ondergronden worden geperst. Dankzij het
breed spoor en het laag zwaartepunt dat
behouden blijft wanneer de balenkamer gevuld
wordt is een combinatie van een tractor en een
Roll Baler stabiel en veilig op hellend terrein.
Voor extra veiligheid zijn hydraulische remmen
standaard op alle 4 wielen van de tandemas
125 Combi en 135 Ultra modellen.



ROBUUST ONTWORPEN
VAN BIJ HET BEGIN

DUURZAAMHEID 11

UITERST BESTENDIG CHASSIS
Elk van de drie Roll Baler-modellen rijdt op
een speciaal ontworpen chassis om
uitzonderlijk zware balen over een ruw
terrein te vervoeren. De manier waarop de
opraper, balenkamer en, op de Combi en
Ultra, de wikkelaar op het chassis passen, is
zorgvuldig bedacht zodat de laadlast over
het frame verdeeld wordt, en niet over de
werkende onderdelen van de balenpers.

KETTINGWIELEN EN KETTINGEN VOOR ZWAAR WERK
De aandrijflijn van de New Holland Roll Balers is getest in de
meest extreme werkomstandigheden om haar betrouwbaarheid,
efficiëntie en duurzaamheid te garanderen. Het gecombineerde
gebruik van kettingen en kettingwielen voor zwaar werk wordt
gekoppeld aan een nauwgezet design. Dit verbetert de efficiëntie
van de aandrijflijn en vermindert de overbelasting op de
onderdelen die tijdens het werk aan de hoogste belasting
onderworpen zijn.

AUTOMATISCH SMEREN EN OLIËN VAN DE KETTING
De gecentraliseerde, elektronisch gestuurde smering garandeert het smeren
van de rollen tijdens het werk. Zo gaan zelfs de hardst werkende lagere rollen
tienduizenden balen mee. Het systeem om de kettingen te smeren vergt geen
speciaal smeermiddel. Om het olieverbruik tot een minimum te beperken,
worden de kettingen enkel gesmeerd wanneer het achterluik van de
balenkamer geopend wordt.

DUURZAME GESMEERDE LAGERSCHELPEN 
New Holland gebruikt beproefde lagerschelpen om de rollen van de kamer te
ondersteunen. Deze bieden talloze voordelen ten opzichte van conventionele
rollagers waaronder lange levensduur, hoge tolerantie van verontreinigende
stoffen, makkelijke vervangbaarheid en lage bedrijfskosten. De zone van de
lagerschalen naar de rolschacht werd vergroot om de uitzonderlijke
bestendigheid te bieden die nodig is om grote, zware balen te dragen. Een
lagerschaal vervangen is eenvoudig en goedkoop.

TANDWIELKAST BEVAT CENTRALE AANDRIJVING
De tandwielkast, die precies in het midden van de balenpers gemonteerd is,
is perfect gealigneerd met de aandrijflijn om vermogensverlies en belasting
van de onderdelen tot een minimum te beperken. De controle op de
vermogenstroom, van de ontwerpfase tot de productie, beperkt de parasitaire
verliezen tot een minimum voor optimale efficiëntie, minder slijtage en
verminderd brandstofverbruik. Ontworpen voor aftakastoerentallen van 540
en 540E of een aftakas met 1.000 tpm als optie.

New Holland ontwierp de Roll Baler-reeks
speciaal voor de meest veeleisende grote
veehouders en loonwerkers. Even belangrijk
is dat deze stevige balenpersen zijn
ontworpen om in de meest uiteenlopende
omstandigheden te werken. Deze omvatten
werken met zware grassen, dichte hooi- en
voedergewassen en grote droge, broze
strozwaden. De balenpersen voorbereiden
voor het werk neemt minder tijd in beslag
dankzij de volautomatische smering van de
kettingen en de rollen van de pers. U hoeft
enkel het smeermiddelpeil te controleren,
de aftakas te smeren, de folie en het net
laden en u kunt vertrekken.



STEVIGE, BETAALBARE
BALENPERSEN VOOR VEETELERS
EN LOONWERKERS

ROLL BALER 125 & 125 COMBI12 13

New Holland ontwikkelde de Roll Baler 125 en Roll Baler 125 Combi om
tegemoet te komen aan de noden van landbouwers die vooral in de
veeteelt actief zijn. De Roll Baler 125 is een indrukwekkend duurzame en
robuuste ronde balenpers die makkelijk te bedienen is, weinig
onderhoud vergt en geschikt is om dichte balen te produceren van gras
voor hooi of, wanneer afzonderlijk omwikkeld, hooi- of kuilvoer. Het is de
ideale machine voor grootschalige, intensieve veeteeltbedrijven en biedt
uitstekende prestaties met stro van alle types graan.

De Roll Baler 125 voegt daar een integrale balenwikkelaar aan toe en is
ontworpen om sneller en makkelijker omwikkelde kuilvoer- en hooibalen
te produceren in kleine velden en op moeilijk terrein. 
Robuust en betrouwbaar ... zowel de Roll Baler 125 als de Roll Baler 125
Combi zijn stevig gebouwd om hard te werken en tegemoet te komen
aan de behoeften van grootschalige veeteelt- en loonwerkbedrijven, met
lage bedrijfskosten de hele levensduur lang.

1,25 m baaldiameter

1,22 m baalbreedte

18 kamerrollen, 200mm diameter met 4 profielen •

2,1m brede opraper met vijf stangen •

Toevoerinrichting in Hardox met 20 intrekbare messen •

Theoretische haksellengte 52 mm

Roll Baler 125 voor tractoren met 65 tot 80 pk* •

Hydraulisch uitschakelbare koppeling van opraper en rotor •

Makkelijk in de hoogte verstelbaar opraapwiel •

Volautomatisch gesmeerde kettingen en rollen

Super LGP 500/60x22,5 banden in optie •

Mechanische vergrendeling achterluik •

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN OP EEN RIJTJE:



• Roll Baler 125 Combi voor tractoren met 105 tot 80 pk*

Gebruiksvriendelijke balenmonitor

Elektronisch bediend wikkelsysteem 
met net

Krukashendel om toevoerrol om te 
keren in geval van blokkering

• Opslag voor gereedschap 
op het spatbord gemonteerd

• Capaciteit voor reservefolie/net 2 rollen 

• Capaciteit stretchfolie 4+4 rollen 

Geavanceerde optie 
voor het wikkelen met 

folie op 125 Combi

• Super LGP 500/50 R17 banden.

*Uitsluitend aftakasvermogen tractor. 
Wordt beïnvloed door terrein en omstandigheden.



ROLL BALER 135 ULTRA14 15

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR 
DE MEEST VEELEISENDE GEBRUIKERS
New Holland ontwikkelde de Roll Baler 135 Ultra op maat van grote veeteelt- en
loonwerkbedrijven die ook grote hoeveelheden stro tot balen persen. De belangrijkste verschillen
met de Roll Baler 125 zijn onder meer de instelling van de baaldiameter tussen 120 - 135 cm,
aanpassing van de densiteit van de balen tot 15% hoger dan de 125, een smallere
transportbreedte van 2,75 m, een geavanceerder controlesysteem van de balen en een bredere
opraper van 2,2 m. Wikkelen met folie is een grote vooruitgang, aangezien hetzelfde materiaal
wordt gebruikt om de baal samen te houden en te omwikkelen. Het totale foliegebruik wordt
beperkt en de verzegeling verbeterd voor een optimale anaërobische gisting.



DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN OP EEN RIJTJE:

Makkelijk te laden opslagsysteem
voor wikkelmateriaal

• Omkeren rotor en
opraper bediend 
vanuit de tractorcabine

Baaldiameter van 120 tot
135 cm met een keuze
aan densiteiten

18 kamerrollen, 200mm 
diameter met 4 profielen •

• Toevoerinrichting 
in Hardox met 20
intrekbare messen

• Makkelijk zonder gereedschap 
in hoogte verstelbaar opraapwiel

Capaciteit stretchfolie 3+3 rollen •

1,22 m baalbreedte

2,2 m brede opraper met vijf stangen

Theoretische haksellengte 52 mm

Geavanceerde baalcontroller

Elektrisch-hydraulisch
wikkelsysteem voor
net/folie

• Capaciteit 
net/folie 2/3 rollen

Geavanceerde optie voor het
wikkelen met folie. Bespaart
folie en wikkelkosten

• Roll Baler 135 Ultra
voor tractoren met 
135 tot 150 pk*

Breed openslaande panelen
voor een volledige toegang
voor onderhoud •

Hydraulische vergrendeling
achterluik •

Omkeer toevoerrol vanuit de cabine
te selecteren in geval van blokkering

Volautomatisch
smeersysteem voor
kettingen en rollen

*Uitsluitend aftakasvermogen tractor. Wordt
beïnvloed door terrein en omstandigheden.



DRING UW BEDRIJFSKOSTEN TERUG 
MET NEW HOLLAND
Stilstandtijd is de vijand van productiviteit. New Holland heeft hard gewerkt om te garanderen dat alle Roll
Baler-modellen makkelijk in te stellen en eenvoudig te besturen zijn en weinig onderhoud vergen. Zelfs de
kleinste details zijn goed doordacht. Het laden van volle rollen net- en foliewikkel is kinderspel, dankzij een
verzegelde opslagruimte die de bestuurder proper houdt bij het wisselen van de rollen. Dagelijkse
smeerbeurten en routinecontroles zijn makkelijk te onthouden en eenvoudig uit te voeren. Het automatische
smeersysteem is betrouwbaar en makkelijk bij te vullen en na te zien. 
Met de New Holland Roll Balers blijft u langer aan het werk.

ONDERHOUD EN MEER16 17

EEN FANTASTISCHE LOOK DIE NOG
HANDIG IS OOK
De stijlvolle zijpanelen op alle modellen
worden met gasveren opgeklapt, voor
makkelijk onderhoud. De panelen beperken
de opstapeling van restjes waardoor de
balenpersen makkelijk te controleren zijn voor
en tijdens het werk. Een handige opslagruimte
voor gereedschap is beschikbaar op de twee
grotere modellen van de reeks.

GECENTRALISEERD
SMEERSYSTEEM IS MAKKELIJK TE
CONTROLEREN
Het gecentraliseerde smeersysteem is
niet alleen makkelijk te controleren en
bij te vullen, het is bovendien uitermate
efficiënt. De lagerschelpen worden met
een zorgvuldig afgemeten hoeveelheid
vet gesmeerd voor een langere
levensduur van tienduizenden balen,
zelfs op de hardst werkende lagere
rollen. Het vervangen van de
lagerschalen is makkelijk en goedkoop.

VOEGT ALLEEN OLIE TOE INDIEN NODIG
Het smeersysteem voor de kettingen, ontworpen
voor universele 10-40-olie, geeft de verdeelborstels
alleen olie wanneer het achterluik van de balenpers
geopend wordt. Dit beperkt het olieverbruik tot een
minimum zonder aan efficiëntie in te boeten.
Kettingen voor zwaar gebruik zijn standaard op alle
Roll Baler-modellen.

VERGRENDELING ACHTERLUIK VOOR UW VEILIGHEID
Om te vermijden dat het achterluik van de balenkamer sluit tijdens
het onderhoud, zijn beide 125-modellen uitgerust met een
mechanische, en de 135 met een hydraulische vergrendeling.
Onderhoudsgemak is standaard bij New Holland.
De opslagpunten voor de rollen net en folie zijn laag geplaatst en
makkelijk bereikbaar. Het plaatsen van nieuwe rollen is zo
makkelijk mogelijk gemaakt voor minder stilstandtijd.



FINANCIEEL OP MAAT 
GEMAAKT VOOR UW BEDRIJF
CNH Industrial 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 er
beschikbaar. Dankzij CNH Industrial
Capital geniet u van de gemoedsrust
die u krijgt als u in zee gaat met een
financieringsbedrijf dat zich in
landbouw specialiseert.

OPGELEID VOOR DE BESTE
ONDERSTEUNING
Uw toegewijde New Holland dealertech-
nici worden regelmatig bijgeschoold. Dit
gebeurt zowel via online cursussen als
door middel van intensieve klassikale
sessies. Deze geavanceerde aanpak
zorgt ervoor dat uw dealer steeds over
de nodige capaciteiten beschikt om met
de nieuwste en meest geavanceerde
New Holland producten te werken.

SERVICE PLUS – LANGDURIG
VERTROUWEN
De Service Plus-dekking van Covéa Fleet
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
tractor in alle omstandigheden te
optimaliseren, kan door uw dealer
worden geleverd en geïnstalleerd.

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



DE PIONIERSGEEST LEEFT VERDER
New Holland vond de allereerste zelfbindende balenpers met
opraper uit in 1940. Vandaag blijven de conventionele
balenpersen van de BC5000-reeks wereldwijd betrouwbare
prestaties en traditionele waarde leveren. Sinds deze kleine
vierkante balenpers werd geïntroduceerd, werden er immers al
zo'n 900.000 stuks van verkocht ... en de teller loopt!

EEN RUIM AANBOD RONDE BALENPERSEN
Het ruime assortiment ronde balenpersen is een succesverhaal
bij veetelers en gemengde landbouwers uit alle windstreken. De
BR6000- en BR7000-reeksen van balenpersen met vaste en
variabele kamers bieden uitstekende productiviteit en
betrouwbaarheid. 

NIEUWE BIGBALER. GEEN SNELHEIDSBEPERKING
New Holland heeft het segment van de grote balenpersen meer
dan 25 jaar geleid en introduceerde een resem baanbrekende
primeurs die het persen van grote balen wereldwijd radicaal
veranderden. De eigenaars hebben keuze te over qua
balengrootte, van 80x70cm tot de grootste 120x90cm. De ultieme
persprestaties zijn gegarandeerd voor alle gewassen, zowel
conventionele als nieuwe. Verantwoordelijken voor de bewerking
van hooi en voer, loonwerkers in stro, biomassabedrijven en
grootschalige grondbewerkers zijn onder de indruk van tot 20%
meer capaciteit en tot 5% hogere densiteit. Bovendien gaat hun
hart sneller slaan bij het zien van de elegante lijnen van deze
echte oogstprofessional.

DE MEEST UITGEBREIDE REEKS VAN DE EXPERTS
IN BALENPERSEN

DE REEKS18

BigBaler 870
BigBaler 890

BigBaler 1270
BigBaler 1290

BB9090

BC5000
BR7070

BR7060

Roll Baler 125

Roll Baler 135

BR6000

New Holland heeft een lang en luisterrijk erfgoed op het vlak van
balenpersen, dat helemaal teruggaat tot het eigenlijke begin van
het balen persen. Meer dan zeven decennia onophoudelijke
evolutie en talloze innovaties die de efficiëntie, productiviteit en
het comfort van het balen persen radicaal hebben veranderd,
werden geïntroduceerd. Dit maakt New Holland vandaag tot de
wereldleider in de balenperstechnologie.
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MODEL Roll Baler 125 Roll Baler 125 Combi Roll Baler 135 Ultra 

Baalmaten

Baaldiameter (cm) 125 125 135

Baalbreedte (cm) 120 120 120

Opraper

Breedte (cm) 210 210 220

Aantal tanden / stangen 80/5 80/5 90/5

Windscherm roller roller roller

Aantal opraaptanden per rij 16 16 18

Bescherming slipkoppeling slipkoppeling slipkoppeling

Hydraulische opraperlift � � �

Toevoer

Type rotor 470 mm rotor 470 mm rotor 470 mm

Uitschakeling toevoer hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Aantal losvijzels 2 2 2

CropCutter™-systeem

Aantal messen 20 20 20

Inschakeling CropCutter™ hydraulisch hydraulisch balenmonitor

Bescherming messen veer veer veer

Rotoromkeer manuele krukashendel manuele krukashendel bediening in cabine

Baalvorming

Type Geprofileerde rollensysteem Geprofileerde rollensysteem Geprofileerde rollensysteem

Aantal rollen 18 18 18

Roldiameter (mm) 200 200 200

Wikkelen

Wikkelmateriaal alleen net net of folie net of folie

Controle balenmonitor balenmonitor balenmonitor

Capaciteit reserverollen 1 actief, 1 opgeslagen 1 actief, 2 opgeslagen 1 actief, 2 opgeslagen

Wikkelaar voor kuilvoer

Foliebreedte (mm) – 750 750

Aantal wikkelarmen – 2 2

Voorstretchen – 70%, aanpasbaar 70%, aanpasbaar

Hydraulisch systeem – alleen werkend alleen werkend

Min./max. olietoevoer (liter/min) – 30 50 / 55

Afmetingen pers

Lengte, incl. uitwerper (m) 3,86 5,90 6,20

Hoogte (m) 2,15 2,65 2,80

Breedte met opraapwielen (m) 2,72 / 2,92 2,99 2,75

Gewicht (kg) 2800 4500 4900

Banden 400/60 R15.5, 500/60 R22.5 500/50 R17 500/50 R17

Assen enkel tandem tandem

Balenmat – O O

Balenduwer � – –

Balendraaier – O O

� Standaard     O Optioneel, aan meerkost     – niet beschikbaar



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 - 02/14 - TP01 - (Turijn) - 123009/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!


