NEW HOLLAND BIGBALER 1290

ESPECIFICAÇÕES
MODELOS
Dimensões dos fardos
Largura (cm)
Altura (cm)
Comprimento mínimo/máximo (cm)
Requisitos dos tratores
Potência mínima da tomada de força (cv)
Potência mínima do trator (cv)
Velocidade da tomada de força (rpm)
Válvulas remotas hidráulicas
Transmissão principal
Caixa de velocidades
Proteção
Sistema de Alimentação Pick-up MaxiSweep
Largura (DIN 11220) (m)
Deﬂetor com rolete
Sem-ﬁm de auxílio à alimentação
Diâmetro dos dentes (mm)
Sistema de ﬂutuação
Elevação hidráulica do pick-up
Embreagem de segurança do pick-up
Rodas-guia (15x6,00 - 6 - 4 telas)
Sistema CropCutter
Opções de facas
Distanciamento das facas (mm)
Remoção das facas
Ativação das facas, dentro – fora
Proteção das facas
Sistema de Compactação

Equipamento de série
Equipamento opcional

BigBaler 1290 CropCutter

120
90
100 / 260

120
90
100 / 260

122
180
1.000
2

150
218
1.000
3

Caixa de velocidades estanque em banho de óleo de redução tripla
Pino de segurança, embreagem de sobreposição e de segurança
2,23
De série
De série
5,5
Mola ajustável
De série
De série
2
–
–
–
–
–
–

2,35
De série
De série
6
Mola ajustável
De série
De série
2
De série
15 ou 29
78 / 39
Gaveta de facas removível
Hidráulica
Molas individuais

Embreagem de segurança
com 6 dentes
Pino de segurança
0,3
De série

Rotor
Largura 1.200 mm
Dentes em W
Limitador de embreagem
com 6 dentes
Pino de segurança
0,3
De série

48
710

48
710

Duplo nó
110-150 m/kg (plástico)
6
Elétrica
3
IntelliView e visual
Lubriﬁcador
32

Duplo nó
110-150 m/kg (plástico)
6
Elétrica
3
IntelliView e visual
Lubriﬁcador
32

600/55x22.5
-

500/50x17

3 forquilhas de enfardamento
9 dentes simples

Alimentador
Proteção do alimentador
Forquilha de enchimento tipo garfo
Proteção da forquilha de enchimento
Câmara de pré-compressão, volume (m³)
Sistema SmartFill (controle de carga na câmara principal)
Êmbolo
Velocidade (cursos/min)
Comprimento do curso (mm)
Sistema de Amarração
Tipo
Tipo de corda
Número de cordas
Tipo de ventoinha do atador
Número de ventoinhas do atador
Alerta da função do atador
Lubriﬁcação do atador
Capacidade do rolo de corda
Eixos e pneus
Eixo simples (tamanho dos pneus)
Eixo duplo com Auto-Steer (tamanho dos pneus)
Dimensões da enfardadeira
Comprimento com a rampa de descarga fechada (mm)
Largura (pneu 600/55x22.5 do eixo simples) (mm)
Largura (pneu 500/50x17 do eixo duplo) (mm)
Altura (eixo simples) (mm)
Altura (eixo duplo) (mm)

BigBaler 1290

7.477
7.533
2.948
2.782
3.133
3.223
Deﬂetor com rolete, sistema SmartFill, sistema de lubriﬁcação centralizada, sistema Bale-Eject , rampa de descarga de rolos para fardos com
rebatimento hidráulico, faróis de trabalho
Sistema Partial Bale-Eject, sistema de monitoramento através de câmara, sistema ActiveWeigh, sistema de medição do teor de humidade,
sistema de controle eletrônico do comprimento dos fardos, conservante líquido CropSaver, sistema CropID, para-choque traseiro

Eixo simples com bitola ajustável (opcional).
- Ajuste para espaçamento de 3 m utilizado na cultura da cana-de-açúcar.
Picador frontal MultiChopper MZO (opcional).
- Opção para palha ﬁnamente picada.
Maior produtividade.
- Novo sistema de alimentação Max Sweep, aumenta a eﬁciência de recolhimento.
Aumento na densidade dos fardos.
- Maior número de golpes por minuto (velocidade do embolo).

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
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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www.newholland.com.br
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.

