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GRÃOS DE QUALIDADE SUPERIOR, 
ALTA PRODUTIVIDADE E ECONOMIA.
A família CR de colheitadeiras New Holland ficou maior! Chegou a CR9090, a maior colheitadeira disponível no  
Brasil. Alta performance, economia, altíssima produtividade e qualidade superior dos grãos e da palha. Tudo isso 
graças à tecnologia New Holland de duplo rotor, que conta com 35 anos de experiência e sucesso nos campos de 
todo o mundo.

A CR9090 proporciona maior proteção contra pedras, maior flexibilidade no gerenciamento de resíduos e custos 
operacionais reduzidos, sem falar no novo motor Tier IV com a tecnologia ECOBlueTM SCR da New Holland. Além 
de diminuir as emissões, ele economiza até 10% de combustível.

Conheça um pouco mais da família CR e veja por que suas colheitadeiras são as mais produtivas do mundo.

1975: A New Holland revoluciona a colheita ao lançar, no 
Nebraska (EUA), a TR70 com duplo rotor e potências de 
145-168 hp.

1979: Chega a segunda geração de colheitadeiras com 
duplo rotor, modelos TR75, TR85 e TR95, com um 
aumento de potência para 155-225 hp.

1984: A terceira geração chega com uma cabine mais 
espaçosa e com maior visibilidade e duplos rotores S3 nos 
modelos TR76, TR86 e TR96.

1993: Quase uma década mais tarde, as colheitadeiras 
TR87 e TR97 da quarta geração marcaram seu lançamento 
com mais potência e maior capacidade de colheita.

1997: Controles simplificados tornaram mais eficientes e 
mais produtivas as colheitadeiras TR88 e TR98 da quinta 
geração.

1999: Seis gerações após, a capacidade superior de 
manipulação dos grãos e a excelente visibilidade eram as 
características dos modelos TR89 e TR99.

2002: Uma elegante sétima geração chega aos campos de 
todo o mundo, com um estilo completamente novo, rotores 
mais longos, cabine maior e o primeiro sistema de limpeza 
autonivelante. Os modelos CR920, CR940, CR960 e 
CR970 atingiam potência de até 370 hp.

2004: As colheitadeiras CR passam a ser fabricadas 
também em Zedelgem, Bélgica, a central de excelência em 
colheita da New Holland.

2007: A Linha CR9000 foi a oitava geração, com uma série 
de recursos para aumentar a produtividade: motores Tier III 
de até 400 hp, plataformas de 14 metros, plataformas de 
milho de 12 linhas e monitor IntelliView™ Plus II para maior 
precisão da máquina e funções de orientação automática.

2008: A CR9090 é oficialmente a colheitadeira de maior 
capacidade de colheita do mundo. Ela bateu o recorde 
mundial em colheita do Guinness: 551 toneladas de trigo 
em menos de 8 horas.
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Uma história de sUcesso.

Quando a primeira colheitadeira com duplo rotor foi lançada em 1975, ela revolucionou a colheita. Hoje, mais de 

35 anos depois e quase 40 mil colheitadeiras vendidas em todo o mundo, a New Holland lança a CR9090, uma 

colheitadeira da nona geração: uma excepcional máquina que vai fazer história em todos os campos.

O duplo rotor realiza uma fricção suave em toda a sua 
extensão, grão a grão, com uma debulha eficiente e uma 
separação contínua e perfeita, proporcionando o melhor 
desempenho ao produtor e uma produtividade imbatível.
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2010: A New Holland celebra o 35º aniversário das colheitadeiras 
com duplo rotor. A CR9060 começa a ser produzida no Brasil.

2011: A nona geração das colheitadeiras com duplo rotor chega 
com motores Tier IV compatíveis com o ECOBlue™ SCR, maior 
capacidade e melhor qualidade dos grãos e palha da categoria.

2012: As colheitadeiras da Série CR são eleitas “Máquina do Ano”.
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SISTEMA DE ALIMENTAçÃO
A CR9090 apresenta um novo sistema de alimentação que aprimora o utilizado nas outras máquinas da família CR, 
com mais força no alimentador e maior capacidade de elevação, garantindo a confiabilidade e o desempenho da 
colheita mesmo com as maiores plataformas de colheita do mercado. Para aumentar a durabilidade dos componentes 
e garantir a suavidade do fluxo da cultura até o rotor, a nova CR9090 também conta com novos reforços nas 
correntes do alimentador, mais força na marcha à ré e maior precisão na flutuação lateral.

sUavidade intellicrUise™
O sistema de alimentação automática de 
colheita IntelliCruise™ adapta 
automaticamente a velocidade de avanço da 
colheita. Um sensor na linha de propulsão do 
elevador de palha monitora continuamente a 
demanda da plataforma. Em áreas de colheita 
mais leve, a velocidade de avanço aumenta 
automaticamente para garantir que a 
colheitadeira CR9090 funcione em plena 
capacidade.

PLATAfORMA DRAPER 
NEW HOLLAND
A plataforma Draper com barra de corte flexível fornece um 
corte mais exato e utiliza um sistema de flutuação com molas de 
borracha que é patenteado e responsivo, para seguir exatamente 
os contornos do solo. O acionamento central hidráulico das 
facas SynchroKnife é exclusivo e fornece um corte isento de 
vibração e com alta eficiência, além de reduzir a altura geral da 
plataforma para um desempenho ideal nos cortes de alta 
velocidade. 

A plataforma Draper conta ainda com inclinação da estrutura 
com adaptador hidráulico de avanço/reversão que permite ao 
ângulo de corte da plataforma inclinar quatro graus para a frente 
e três para trás.

O sistema ASP utiliza dois filtros de som 
eletroacústico para detectar a presença de 
pedras e parar o movimento da plataforma e 
do alimentador automaticamente. Depois do 
descarte da pedra, basta reverter e elevar o 
alimentador e seguir com o trabalho. 



QUALIDADE 
INSUPERáVEL DOS GRÃOS
A New Holland desenvolveu o conceito Twin Rotor® há mais de 
35 anos e vem aperfeiçoando o sistema continuamente em 
busca de mais eficiência. O sistema composto de rotores 
gêmeos gera entre 36% e 40% mais força centrífuga quando 
comparado a qualquer outro design rotativo do mercado, 
movendo o grão rapidamente para uma separação mais rápida, 
eficiente e praticamente sem danos e perdas nos grãos. Além 
disso, o desenho flexível do equipamento possibilita a perfeita 
adaptação da máquina às diferentes culturas, condições do 
terreno e preferências do produtor.

A força centrífuga do sistema evita o contato dos grãos com as partes metálicas da máquina, garantindo 
menor dano ao material colhido e agilidade na operação. A palha resultante do eficiente sistema de 
limpeza é levada para a parte traseira da colheitadeira através de um batedor de 40 centímetros.

rotores s3 padrão
escalonados, segmentados e espiralados
Os novos rotores padrão “S3” da New Holland são escalonados, segmentados e espiralados para 
controlar a cultura, movendo o material uniformemente para trás sem acumular e reduzindo a possibilidade 
de danos aos grãos. Na colheitadeira CR9090, os rotores S3 têm 56 cm de alta capacidade, com três 
palhetas de entrada, e podem ser adaptados para condições de lavoura molhada, oferecendo um 
aumento de 10% de capacidade nessas condições.

A CR9090 conta também com um série de acessórios que permitem personalizar a máquina de acordo 
com as necessidades do produtor, incluindo barras de raspagem, pinos de agitação, cunhas de 
separação e côncavos e grades de separação. 

motor ecoBlUe (tier iv)
O óxido de nitrogênio eliminado no gás de exaustão do motor é convertido em água e nitrogênio, 
inofensivos ao passar pelo catalizador (SRC – Redução Catalítica Seletiva). Esse tratamento é separado 
da entrada de ar. Com isso, o motor SRC “respira” somente ar limpo e fresco, garantindo condições de 
combustão ideais.

O motor da CR9090, além de respeitar o meio ambiente, proporciona uma economia de até 10% de 
combustível. Durante o transporte, o motor pode funcionar com baixa rotação (1.600 rpm), reduzindo o 
consumo de combustível.

Gás de exaustão contendo NOx

Nitrogênio e água

Catalisador SCR

Tanque AdBlue/DEF

Módulo de dosagem

Módulo de alimentação

Aditivo AdBlue/DEF
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SISTEMA DE LIMPEzA MAIS AVANçADO DO MUNDO
eficiência de ponta a ponta
O exclusivo bandejão de grãos da CR9090 não tem divisores, os grãos podem se espalhar e estratificar de forma 
fácil. Quando os grãos caem do bandejão, a peneira de pré-limpeza aumenta a eficiência, separando imediatamente 
até 20% dos grãos estratificados. O curso longo da peneira e o ângulo íngreme do lançamento aumentam a 
quantidade do material transportado por ar, para uma eficiência ainda maior na limpeza.

Com uma área de ventilação de 6 metros quadrados, o sistema de limpeza da CR9090 trabalha com um grande 
volume de grãos sem perder eficiência. A peneira de agitação também corresponde à alta produtividade e ainda 
oferece a possibilidade de seleção entre duas posições de peneira com 26° para grãos pequenos e 36° para 
culturas de milho, com um ângulo de agitação que pode ser adaptado conforme a cultura individual.

flUxo de ar de precisão
O design exclusivo do ventilador da Série CR gera o 
mais alto volume de ar de pressão constante do 
segmento. O ventilador possui duas aberturas 
dedicadas para direcionar potentes correntes de ar 
para a pré-peneira e as peneiras superior e inferior, 
garantindo um desempenho superior na limpeza.

ajUste as peneiras do seU assento
Quando as condições da cultura mudarem, você 
pode ajustar as peneiras do conforto da cabine para 
abrir a peneira nas culturas mais pesadas ou reduzir a 
abertura da peneira nas mais leves, impedindo perdas 
e melhorando a eficiência.



neUtralize declives laterais de até 15%
O sistema de limpeza autonivelante é incrivelmente 
eficiente em solo plano e mantém essa mesma 
eficiência em declives de até 15%, impedindo o 
acúmulo dos grãos nas manobras de cabeceira e 
reduzindo de forma acentuada as perdas. Todo o 
sistema de limpeza – bandejão, ventilador de 
limpeza e peneiras – permanece nivelado enquanto 
a estrutura principal inferior segue o contorno do 
solo. A colheitadeira CR9090 opera com total 
capacidade em aclives, cantos e cultura 
escalonada.

configUrações aUtomáticas 
de cUltUra
Para reduzir o tempo da configuração entre as 
culturas ou em culturas com condições variadas, 
a CR9090 pode memorizar até 50 configurações 
predefinidas acionadas através do botão 
Configurações Automáticas de Cultura (ACS). 
Selecione entre as configurações pré-instaladas 
ou programe dois parâmetros de colheita para 
cada cultura, incluindo velocidade do rotor e 
configuração dos côncavos, abertura da peneira e 
velocidade do ventilador de limpeza.

gerenciamento flexível de resídUos
A CR9090 conta com uma poderosa ferramenta chamada Opti-Spread™, montada atrás do picador de 
palha. A ferramenta utiliza dois rotores giratórios e dois defletores ajustáveis para distribuir igualmente a 
palha picada por toda a largura da plataforma. Ela cumpre uma ampla variedade de requisitos de largura 
da distribuição, simplesmente abrindo e fechando os defletores. O ajuste dos defletores também controla 
a uniformidade da distribuição e neutraliza os efeitos de ventos laterais ou das inclinações no solo. Esse 
sistema inclui a memória automática da posição do defletor na direita e esquerda e pode ser controlado no 
interior da cabine.

A palha colhida pela colheitadeira da Série CR9090 é perfeita para enfardar, uma vez que a tecnologia Twin 
Rotor® oferece um fluxo perfeito e alinhado da cultura e elimina a necessidade de alterações agressivas na 
velocidade e direção.



CAbINE
A cabine padrão da nova CR9090 da New Holland é equipada com assento de couro com suspensão a ar totalmente 
ajustável, além de assento adicional para instrutor. O sistema de Controle Automático de Temperatura (ATC) é um 
item de série no modelo e ajusta automaticamente a intensidade da refrigeração na cabine. Para os dias mais longos 
e quentes, o modelo também oferece uma caixa refrigerada para bebidas ao alcance da mão do operador.
 
Para eliminar as vibrações na cabine, a colheitadeira conta com quatro blocos silenciadores de borracha que 
eliminam totalmente o problema, tornando a operação mais fácil e menos cansativa.

Os controles de operação da colheitadeira são bem localizados e de fácil acesso. Em um console ajustável, à direita 
do banco do operador, estão os controles do sistema de corte, alimentação, trilhamento, separação e limpeza. Uma 
alavanca ajustável e multifuncional fornece um controle imediato do acionamento hidrostático, plataforma, molinete, 
oscilação e acionamento do sem-fim de descarga, além de um controle de parada de emergência. As configurações 
programáveis de cultura são acionadas por um botão e permitem a troca de configuração de forma rápida e 
simples. A transmissão eletrônica de quatro velocidades torna a mudança de marcha tão fácil quanto girar um 
botão.
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Existem oito luzes de trabalho no teto da cabine, 
quatro na parte inferior da cabine e duas luzes 
localizadoras de linhas nos suportes do espelho 
para fornecer uma iluminação em 360°. Luzes 
giratórias convencionais ajudam no transporte 
na estrada e sinalizam que o tanque de grãos 
está cheio. 
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PRECISÃO QUE VALE A PENA
intelliview™ iv
O novo display colorido IntelliView™ IV com tela de toque monitora todas as funções 
da colheitadeira e oferece uma ampla variedade de informações sobre o desempenho 
do equipamento. Instalado no descanso do braço direito do assento do operador, o 
monitor permite que sua posição seja regulada de acordo com a necessidade e 
oferece uma entrada USB para a coleta de dados, além de receber imagens de até 
três câmeras.

A colheitadeira CR9090 é totalmente apta ao trabalho, com equipamentos de 
agricultura de precisão que podem ser instalados no equipamento na própria fábrica 
ou posteriormente, conforme as necessidades do produtor. O pacote de orientação 
automática IntelliSteer™ da New Holland utiliza DGPS ou RTK para ajudar a garantir 
uma exatidão de aproximadamente 2,5 cm. Os benefícios do sistema IntelliSteer 
incluem menos fadiga do operador e um uso total e mais eficiente da largura de corte 
da plataforma, que leva a uma capacidade elevada de colheita. 

Posição do sem-fim de descarga. 
Acionamento do sem-fim de descarga

Parada de emergência (Plataforma e descarga)

Elevação de plataforma de duas velocidades, 
sistema de abaixamento e movimento lateral da plataforma

Ativação automática da altura da plataforma

Velocidade do molinete e controle de direção do inversor da plataforma

Botão de mudança e destravamento da velocidade de solo (atrás)

Velocidade do motor

Modos de controle automático da altura da plataforma

Correção da largura da plataforma

Opti-Spread™ control

Sincronização da velocidade do molinete

Ativação da inversão da plataforma

Interruptor Configurações Automáticas de Cultura 



Acionamento da plataforma e alimentador

Acionamento do trilhamento

Freio de estacionamento eletrônico

Controle da velocidade do rotor

Acionamento da orientação

Rotação do ventilador de limpeza

Acionamento do IntelliCruise™ (quando instalado)

Modo de segurança na estrada

Posição do côncavo

Abertura da peneira superior

Seleção de marcha eletrônica

Abertura da peneira inferior 



No seu concessionário:

New Holland Brasil
av. juscelino K. de oliveira, 11.825 – cep 81450-903
cidade industrial – telefone: (41) 2107-7111
curitiba – paraná – Brasil

www.newholland.com.br

as dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer 
conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais 
dentro das tolerâncias de fabricação. é política da new holland o aprimoramento 
contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as 
especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem 
prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. as ilustrações não mostram 
necessariamente o produto nas condições standard. alguns opcionais são 
produzidos somente sob encomenda.
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o top service é a nossa central de relacionamento com o cliente.
é mais um canal de comunicação da new holland para falar com o 
produtor. Esse contato direto significa mais agilidade no atendimento e 
mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais 
próxima de você.

Serviço de atendimento 
ao cliente New Holland. 
24 horas por dia, 
7 dias por semana.

MODELO CR9090
Motor compatível com os regulamentos de emissões Tier 4
Marca cursor 13 – new holland
Tanque de combustível 1.160 l
Tanque Adblue 120 l
Elevador de palha
Detector de pedras avançado standard
Transmissão variável do alimentador standard
Exclusivo sistema de duplo rotor
Rotores longitudinais 2
área total de debulha e separação 3,06 m²
Limpeza
Sistema de limpeza autonivelante
área de peneiras 6,5 m2

Abertura remota das peneiras standard
Sistema de retrilha
Elevadores longitudinais duplo
Tanque graneleiro
Capacidade 12.500 l
Transmissão
Tipo hidrostática
Plataforma
Plataforma Draper New Holland 45 pés
Pneus
Rodas de direção (Single) 600/65 r28
Rodas de tração (Dual) 620/85 r42
Agricultura de precisão
Monitor de colheita standard
Sistema de guiamento automático intellisteer™
Sistema de alimentação automática intellicruise™
Cabine
área em vidro da cabine Harvest Suite™ 5,8 m²
banco de couro com suspensão pneumática standard
frigobar integrado

especificações


