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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.

08/2010 – Impresso no Brasil

Motor

Marca New Holland Iveco Cursor 13

Potência Nominal (ISOTR14396) 489 cv (360 kW)

Potência Máxima 531 cv (390 kW)

Tipo de Regulador Eletrônico

Regime Nominal 2.100 rpm

Elevador de Palha

Número de correntes 3

Detector de pedras avançado Standard

Sistema inversor do alimentador Hidráulico

Rotores Longitudinais

Diâmetro 559 mm

Comprimento 2.638 mm

Comprimento da seção do sem-fim 390 mm

Comprimento da seção de debulha 739 mm

Comprimento da seção de separação 1.090 mm

Comprimento da seção de descarga 419 mm

Contrabatedores Côncavos

Ângulo de envolvimento 84º

Ângulo de envolvimento com extensão 123º

Ajuste Elétrico

Indicação Monitor IntelliView™ III

Côncavos de separação

Grelhas de separação por rotor 3

Ângulo de envolvimento 148º

Batedor

Largura 1.560 mm

Diâmetro 400 mm

Ângulo de envolvimento do côncavo do batedor 54º

Área total de debulha e separação 3,06 m2

Limpeza

Sistema de limpeza autonivelante Standard

Sistema de pré-limpeza Standard

Ajuste de limpeza com controle remoto Standard

Gaveta de limpeza de duplo efeito Standard

Área total de peneira 6,5 m2

Ventilador de Limpeza

Número de pás 6

Faixa de velocidade 350 a 1.100 rpm

Ventilador de saída dupla com 
tomada de ar adicional na parte superior Standard

Ajuste hidráulico da velocidade a partir da cabine Standard

Sistema de retorno

Sistema Roto-tresher Duplo

Indicador de retorno no monitor IntelliView™ III Standard

Elevador de grãos

Elevador de grãos de alta capacidade com correntes HD Standard

Tanque graneleiro

Capacidade 12.330 l 

Sem-fim rebatível de enchimento central Standard

Sem-fim de descarga

Velocidade de descarga 113 l/s

Tanque de combustível

Capacidade 1.000 l

Transmissão

Tipo Hidrostática

Caixa de câmbio 4 marchas

Pneus

Rodas de tração 520/85 R42

Rodas de direção 600/85 R28

Dimensões

Altura máxima em posição de transporte 3,92 m 

Largura máxima (sem plataforma) 3,70 m 

Comprimento máximo com tubo de descarga  9,97 m 

Peso

Versão Standard sem plataforma 16.500 kg

Cabine

Banco com suspensão pneumática Standard 

Banco para passageiro Standard

Climatização Standard

Controle automático da temperatura Standard

Calefação Standard

Controle remoto para todas as funções Standard

Monitor IntelliView™ III com posição regulável Standard

Monitor de produtividade Standard

Plataforma New Generation

Largura 35 pés

Acionamento do molinete Hidráulico

Sistema de segurança  Embreagem de segurança

Acionamento da caixa de navalhas Duplo

Velocidade de corte 1.150 cortes/min

Sistema de flutuação conjugado 
(altura e flutuação lateral)

Standard

Sincronismo da velocidade com a rotação do molinete Standard

Ajuste de inclinação da plataforma Standard

Dedos retráteis em toda a extensão do sem-fim Standard

Plataforma Draper

Largura 35 e 40 pés

   No seu concessionário:

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

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.

www.newholland.com.br


