
CROPSAVER
CONSERVERINGSMIDDEL EN 
APPLICATIESYSTEMEN VOOR            

HOOI- EN STROBALEN.

Precisievochtsystemen  •  Markeren van natte balen •  CropID™ traceerbaarheid 
CropSaver™ applicatiesystemen  •  CropSaver™ conserveringsmiddel

™
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VEILIG EN INNOVATIEF PERSEN BIJ HOGE 
VOCHTGEHALTES.
Maximaliseer het aantal geperste hectares per dag met een chemisch gebufferde vorm van propionzuur geformuleerd om bederven

van waardevolle hooi- en stro-oogsten te voorkomen. New Holland CropSaver™ zorgt per liter voor minder slijtage van uw balenpers 

dankzijeen pH-gehalte van 6,0 wat gelijk is aan dat van regenwater, maar net zo effectief is als zuiver propionzuur. Het werkt bovendien 

op alle soorten hooi en stro, inclusief alfalfa, raaigras, klaver en andere gewassen die gevoelig zijn voor bederf bij hogere vochtgehaltes.

CROPSAVER IS SINDS 15 JAAR OP DE 
MARKT EN EEN DUIDELIJKE FAVORIET 
VOOR HET CONSERVEREN VAN BALEN.

HOGERE BAALKWALITEIT.
Gewassen die geperst worden bij hogere vochtgehaltes kunnen 

gaan broeien en bederven. Het conserveringsmiddel van New 

Holland CropSaver behandelt hooi met een vochtgehalte tot 

30%. 

BEREKEN DE VOORDELEN VAN 
CROPSAVER:
• Groener hooi heeft gewoonlijk een hogere voederwaarde.

• Verbeterde timing van het persen, minder afhankelijk van 
het weer. Persen wanneer u er klaar voor bent bij een 
vochtgehalte tot 30%.

• Werkt goed voor alle soorten hooi en stro.

•  Niet-corrosieve formule, brengt geen schade toe aan de 
balenpers, de gebruiker of het vee.

• Behandeld hooi kan jarenlang worden bewaard. Oogt en 
voedert even vers als direct na het persen.

• CropSaver kan buiten worden opgeslagen, bevriest niet en 
blijft zijn effectiviteit behouden. 

• CropSaver is effectiever in vergelijking met andere   
 conserveringsmiddelen: 
 •   Gemakkelijker toe te passen 
 •   Geeft een consequentere dekking 
 •   Verstopt de applicatie-uitrusting niet

Vochtgehalte 
van hooi

Schade indien niet behandeld

16 – 22% Verkleuring van hooi en reuk 

23% – 26%
Hooitemperatuur kan stijgen tot 48,8° C 
in opslag; schimmel begint te vormen, 
de kwaliteit daalt aanzienlijk

Hoger dan 27%
Temperatuur kan stijgen tot boven 60° C; 
hooi kan zwart worden en ontbranden
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CROPSAVER GEBUFFERD ZUUR



NEW HOLLAND CROPSAVER IS 
LEVERBAAR IN TWEE MATEN.

VEILIG, KOSTENEFFECTIEF EN 
UITGEKIEND.
Balen die zijn behandeld met CropSaver brengen een 

groter tonnage per hectare op, hebben een grotere relatieve 

voederwaarde en zijn veilig voor alle vee. Propionzuur, het 

belangrijkste ingrediënt in CropSaver, is een organisch zuur 

dat van nature voorkomt in het maagdarmkanaal van paarden. 

In herkauwers wordt propionzuur geproduceerd door ruminale 

bacteriën.

BESTANDDELEN VAN CROPSAVER
CONSERVERINGSMIDDEL VOOR HOOI *

Werkzame stof
Propionzuur
Citroenzuur

 
64,5% 
5,0%

Andere bestanddelen
Ammoniumpropionaat, Gedeïoniseerd 
water, Sorbitanlauraat

30,5%

Totaal 100%

DOSERING

GROTE RECHTHOEKIGE BALEN

Vochtgehalte van hooi 

Minder dan 16% 0 liter/ton

16% – 19% 1,9 liter/ton

20% – 23% 2,8 liter/ton

24% - 27% 4,7 liter/ton

28% en hoger NIET PERSEN

CONVENTIONELE VIERKANTE BALENPERSEN EN 
RONDE BALENPERSEN

Vochtgehalte van hooi 

Minder dan 16% 0 liter/ton

16% – 22% 1,9 liter/ton

22% – 26% 3,8 liter/ton

27% - 30% 7,4 liter/ton

30% en hoger NIET PERSEN

CROPSAVER CONSERVERINGSMIDDEL
VOOR HOOI - RESERVOIRINHOUD

IBC 1000 liter

Vat 200 liter

Niet aanbevolen op een gewas met meer dan 30% vocht.

•  De IBC van 1000 liter kan maximaal 525 ton behandelen bij 

1,9 liter per ton.

•  Een vat van 200 liter is voldoende voor elke balenpers en 

behandelt maximaal 100 ton.

PRAKTISCHE TOEPASSING.
De ingrediënten in CropSaver zijn mild en effectief en 

veroorzaken geen corrosie in uw balenpers. Door het product 

aan te brengen met goedgekeurde CropSaver applicatoren en 

met de juiste dosis, kunt u verzekerd zijn dat uw productiviteit 

jaar op jaar gemaximaliseerd wordt. 

* Goedgekeurd conform Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 september 2003
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EFFICIËNT ONTWERP.
De tanks die op de New Holland balenpersen kunnen 

worden gemonteerd, zijn zo ontworpen dat zij gemakkelijk 

kunnen  worden gevuld zonder enige hinder.

BALEN VAN TOPKWALITEIT MET GANGBARE 
APPLICATIESYSTEMEN.
Groener hooi met een hoge voederwaarde is het uiteindelijke doel van elke producent. Hiervoor is het juiste applicatiesysteem 

nodig. De automatische vochtsensoren van CropSaver meten in real-time nauwkeurig het vochtgehalte over de volle breedte van de 

baal en zorgen elke drie seconden voor aanpassing aan het vochtgehalte van het geperste gewas. Groot, rond of traditioneel - ons 

toepassingsproces zorgt ervoor dat uw gewassen op de hoogste kwaliteit worden geperst, zonder dat product wordt verspild.

GROTE VIERKANTE BALENPERSEN.
CropSaver is vooral geformuleerd voor grote producenten 

van hooi en stro. Balen die worden geproduceerd met een 

vochtgehalte van 16% tot 27% gaan niet broeien en behouden 

hun hoge kwaliteit en geur wanneer ze zijn behandeld met 

CropSaver, en verhogen de productiecapaciteit van de 

balenpers met maximaal 30% per dag.

Er is een model van de New Holland CropSaver 
applicator voor elke balenpers ongeacht het 
type. 
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RONDE BALENPERSEN.
Met CropSaver kan hooi geperst worden bij een vochtgehalte 

van maximaal 30%, waardoor langer kan worden doorgewerkt. 

Hoewel geen conserveringsmiddel verwering aan de buitenkant 

kan verminderen, kan CropSaver de kwaliteit aan de binnenkant 

behouden.

CONVENTIONELE VIERKANTE 
BALENPERSEN

Met CropSaver kan hooi met een vochtigheidsgraad tot 30% 

worden geperst. U kunt vroeger aan het werk gaan, zelfs op 

bewolkte dagen en later in de avond doorwerken, wanneer er 

meer dauw is.

APPLICATOREN/VOCHTSENSOREN



GROTE VIERKANTE 
BALENPERSEN.
De BigBaler die de fabriek verlaat, is

geschikt voor CropSaver. Automatische

systemen voor grote vierkante

balenpersen zijn voorzien van

sterwielen die bovenop de glijgoot zijn

aangebracht.

RONDE BALENPERSEN.
Automatische systemen voor ronde 

balenpersen zijn voorzien van twee 

sensorschijven, een aan elke zijwand 

van de balenpers.

CONVENTIONELE 
VIERKANTE 
BALENPERSEN.
Sensoren voor het automatische 

systeem op conventionele vierkante 

balenpersen bestaan uit twee 

sterwielen die zijn gemonteerd op de 

onderkant van de perskamer.

POMPSYSTEEM EN SPATSCHERM.
Automatische systemen zijn uitgerust met drie pompen en een zeer nauwkeurige 

debietmeter. Aangezien het vochtgehalte in het gewas fluctueert, schakelt het systeem 

automatisch de pompen in die de juiste hoeveelheid conserveringsmiddel aanbrengen 

bij de opraper.

De elektronische applicator voor conventionele vierkante balenpersen en ronde 

balenpersen met een laag vermogen bestaat uit één pomp en een drukmeter. Het 

pompdebiet wordt door de gebruiker handmatig aangepast via de regelkast in de 

cabine.

De consequente toepassing van het conserveringsmiddel in het hele gewas is van 

cruciaal belang. Elk balenpersmodel heeft een spatscherm dat speciaal is ontworpen 

voor het opraapgebied om een complete en nauwkeurige dekking te verzekeren.

VOCHTSENSOREN VOOR AUTOMATISCHE SYSTEMEN.
Sensoren in de applicatoren meten nauwkeurig de vochtgehaltes op ronde, grote of traditionele vierkante balenpersen. De vocht 

detecterende sterwielen of schijven bevinden zich aan beide kanten van de baal en wanneer de baal in contact komt met een van de 

sensoren, loopt een elektrische stroom negen keer per seconde door de baal om het vochtgehalte van de ene naar de andere kant te 

meten. Dit resulteert in een vochtmeting die tot op 1% nauwkeurig is. 
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EEN AUTOMATISCH SYSTEEM VOOR UITZONDERLIJK 
GOEDE BALEN.
De automatische applicatoren brengen de juiste hoeveelheid conserveringsmiddel aan op het juiste moment. Dit is gebaseerd op 

de vochtgehaltes. U kunt sneller persen en een groter tonnage verwerken, terwijl u kunt bijhouden hoeveel conserveringsmiddel 

wordt gebruikt. De applicatoren kunnen worden gemonteerd op New Holland grote vierkante balenpersen, ronde balenpersen en 

conventionele balenpersen.
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AUTOMATISCHE BEDIENING



600 SERIE.
De nieuwe 600 Serie automatische applicator voor ronde en 

vierkante balenpersen zorgt voor moeiteloos persen van hooi en 

stro door het vochtgehalte voortdurend te meten en de dosering 

automatisch aan te passen om fluctuaties te compenseren. Het 

systeem bevat een USB-poort aan de zijkant van de processor, 

zodat taakgegevens kunnen worden gedownload naar een pc 

en zodat software-updates kunnen worden geüpload naar het 

systeem. De verzamelde informatie kan worden weergegeven 

op een compatibel ISOBUS scherm in de tractor, of op het 

CropSaver aanraakscherm.

AUTOMATISCHE BEDIENING VOOR RONDE EN 
CONVENTIONELE VIERKANTE BALENPERSEN.

A

De 600 serie kan via twee 

schermen worden bediend:

A. IntelliView™ IV-monitor

B. Optionele Bluetooth-  

 verbinding om een iPad® te  

 gebruiken als monitor

B

400T serie met iPad® 

Bluetooth-verbinding:

• Vochtgehalte

• Perssnelheid (tonnage)

• Gebruikte hoeveelheid   

 conserveringsmiddel per baal 

• Gewenste dosering en   

 werkelijke dosering

• Totaal geperst tonnage

AUTOMATISCHE BEDIENING VOOR GROTE VIERKANTE 
BALENPERSEN.
600 SERIE.
De 600 Serie automatische applicator voor grote vierkante 

balenpersen maakt het persen van kwalitatief goed hooi en stro 

eenvoudiger en efficiënter. Functies zijn:

• ISOBUS / compatibiliteit van virtuele contactpunten

•  Informatie over de bediening en toepassing wordt 

weergegeven op de IntelliView™ IV-monitor van de 

balenpers, of op de ISOBUS-terminal van de tractor (een 

tweede scherm is niet nodig)

• Legt informatie over balen en taakgegevens vast

• Biedt capaciteit voor uitbreiding met extra functies zoals   

 CropID™ tagger, kleurstofspuit, informatie over baalgewicht  

 en GPS

• Heeft als optie om de applicator via een Bluetooth-antenne  

 aan te sturen naar een iPad®

Als de balenpers niet is uitgerust met een ISOBUS-monitor, 

kan een optionele Bluetooth-antenne worden toegevoegd om 

een iPad® te gebruiken als monitor. Elk van beide monitors 

(ISOBUS-monitor of iPad®) geeft de gebruiker volledige controle 

en geeft informatie voor alle balenpersen die zijn uitgerust met 

de automatische applicator. Beide monitors geven het volgende 

weer:

• Vochtgehalte

• Perssnelheid in ton per uur op grote en op conventionele   

 vierkante balenpersen

• Gebruikte hoeveelheid conserveringsmiddel per baal 

• Gewenste dosering en werkelijke dosering

• Totaal geperst tonnage
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AUTOMATISCHE BEDIENING

600 & 400T SERIE VOOR 
CONVENTIONELE VIERKANTE 
BALENPERSEN.
De 600 Serie op kleine vierkante balenpersen 

heeft behalve de vermelde functies een 

ingebouwde slagteller om de gebruiker te helpen 

een consistentere baal te maken door het aantal 

vlokken per baal te controleren. Het systeem 

kan ook worden gebruikt met een optioneel 

baalmarkeersysteem om balen met een hoog 

vochtgehalte te markeren met een gekleurde ‘food 

grade’ streep. 

Het 400T serie automatisch regelsysteem voor conventionele 

vierkante balenpersen blijft een populaire keuze.  Het 

automatische systeem wordt aangestuurd door de processor 

op de balenpers en de Bluetooth-verbinding naar uw 

iPad® monitor, en kan gegevens van maximaal 60 taken 

op veldnaam opslaan, met in begrip van het totaal geperst 

tonnage, gemiddeld en hoog vochtgehalte, datum, tijd en 

hoeveelheid conserveringsmiddel dat is gebruikt.
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AUTOMATISCHE 
MODUS.
De vochtmetingen, 

alsmede de nagestreefde 

en werkelijke 

toepassingsvolumes 

worden getoond op het 

hoofdscherm, tezamen 

met de perssnelheid in ton 

per uur, op basis van ofwel de optionele weegschaal van de 

balenpers, of het door de gebruiker ingestelde gewicht van de 

baal.

HANDMATIGE MODUS. 
De gebruiker kan de automatische functies tijdens het 

voorpompen uitschakelen, testen of de dosering correct is, of 

een vaste dosering toepassen.

SETUP.  
Hiermee kan de gebruiker vochtparameters en andere 

instellingen van de toepassing, alsmede de sensoren van de 

balenpers aanpassen. Het gewicht van de balen kan eveneens 

worden aangepast. Voor balenpersen zonder weegschaal moet 

het gewicht worden geschat. 

TAAKGEGEVENS.
De informatie in de taakgegevens omvat: 

• Gemiddelde en hoge vochtgehaltes

• Baalgewicht zoals ingesteld door de gebruiker, of via de   

 ingebouwde weegschaal van de balenpers.

• Hoeveelheid product dat is gebruikt per baal of voor de   

 volledige taak.

• Datum/tijd

• Een uniek identificatienummer per baal

INNOVATIE DIE WERKT VOOR GROTE BALENPERSEN.
Automatische applicatoren halen het giswerk uit het persen van hooi en stro. Ze kunnen de taak ook eenvoudiger en efficiënter maken. 

U hebt volledige controle via ofwel de ISOBUS monitor, de IntelliView terminal van de balenpers of het CropSaver aanraakscherm. 

Geavanceerde technologie die voor u werkt.

BEDIENINGSOPTIES



RONDE EN 
CONVENTIONELE 
BALENPERSEN.  
Automatische applicatoren bieden office management “in het 

veld” voor uw perswerkzaamheden.

600 SERIE MONITORS.
• De informatie wordt ofwel weergegeven op de IntelliView™  

 terminal, op een ISOBUS-terminal in de tractor, of via   

 een optionele Bluetooth-antenne op een iPad®

• De systemen maken gebruik van sensoren in de balenpers  

 om het vochtgehalte voortdurend te meten. Deze informatie  

 wordt vervolgens naar de ECU-processor gestuurd en   

 weergegeven. 

• Meet de perssnelheid, de hoeveelheid conserveringsmiddel  

 die wordt gebruikt en het gemiddelde vochtgehalte van de 

 laatste baal. 

• Een overzicht van de trend van het vochtgehalte.

• Past de dosering van het conserveringsmiddel elke drie   

 seconden aan als het systeem in de automatische modus  

 staat. De werkelijke dosering wordt gemeten door   

 een stromingsmeter en weergegeven op het scherm   

 als “actual” (werkelijk) en vergeleken met de ingestelde   

 “target” (doel) dosering.

HANDMATIGE ELEKTRONISCHE 
BEDIENING IN DE CABINE.
Voor kleinschalige projecten is een elektronische regelapplicator

leverbaar voor ronde en conventionele balenpersen. De

draaiknop op de regelkast kan worden ingesteld op de juiste

hoeveelheid conserveringsmiddel. Elektronische componenten

in de regelkast in de cabine zorgen ervoor dat de dosering

constant wordt gehouden.

Deze unit is bedoeld voor: 

• Applicatoren van 100 en 210 liter met elektronische regeling.

• Handmatige regeling is beschikbaar voor ronde balenpersen  

 met een kleinere capaciteit en kleine vierkante balenpersen.

VERGELIJKING VAN 
APPLICATORREGELAARS
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Systeem met 1 pomp X

Systeem met 3 pompen X X

Regelkast met draaiknop X

Aanraakscherm X X

Ingebouwde stromingsmeter X X

Automatische toepassing X X

Detectie van vochtgehalte X X

Taakgegevens per veld X X

Taakgegevens voor individuele 
balen

X

Berekent perssnelheid: 
Ronde balenpers

X X

Berekent perssnelheid: 
Conventionele balenpers, grote 
vierkante balenpers

X X

USB-poort voor downloaden van 
taakgegevens en uploaden van 
software updates

X

Crop Eye indicator Opt* X X

Baalmarkeersysteem compatibel
met: Conventionele kleine vierkante
en grote vierkante balenpers

X

CropID systeem compatibel met:
Grote vierkante balenpers

X

* Optie

A
B

C

D

E

Weergave op 600 Serie monitor:

A. Grafiek van de laatste 90 seconden van vochtgehalte in het  

     zwad

B. Huidig vochtgehalte

C. Vochtgehalte van de laatste baal

D. Werkelijke en nagestreefde dosering

E. Gebruikte hoeveelheid conserveringsmiddel tot dusver
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APPLICATOREN

C. SENSOREN 
VOOR VIERKANTE         
BALENPERSEN.
Sensoren voor het automatische 

systeem op vierkante balenpersen 

bestaat uit twee sterwielen die zijn 

gemonteerd op de glijgoot, direct 

achter de knopers. Deze werken 

door negen keer per seconde 

een elektrisch signaal van 10 volt 

naar de andere sensor te sturen, 

en passen het systeem elke drie 

seconden aan het gemiddelde 

vochtgehalte aan, en hebben een 

werkbereik van 8% tot 72%.

B. POMPREGELAAR.
De pompregelaar bevindt 

zich in het spruitstuk van de 

pomp en wordt bestuurd 

door de ECU. Op basis van 

de door de vochtsensoren 

verzamelde metingen schakelt 

de pompregelaar de pompen 1, 

2 en 3 in of uit, zodat de juiste 

hoeveelheid conserveringsmiddel 

wordt toegepast voor het 

vochtgehalte en het te persen 

tonnage, zoals is ingesteld 

door de gebruiker of door de 

weegschaal van de balenpers.

E. HOOFDPROCESSOR. 
De ECU bestuurt de andere 

modules en beheert het hele 

systeem. Taakgegevens worden 

gedownload via een USB-poort via 

de ECU.

C

A. OPTIONELE         
TAGGER. * 
De CropID™ tagger is een verdere 

optie voor de automatische 

applicator op grote vierkante 

balenpersen, waarmee u de 

specifieke informatie voor elke 

baal kunt nemen en deze kunt 

overbrengen naar een RFID-tag die 

wordt bevestigd aan het touw.

* Alleen beschikbaar in bepaalde markten

D. GLIJGOOTSCHAAL
Als deze optie is aangebracht 

vormt dit via de CAN-bus van 

de balenpers een interface met 

de ECU voor een nauwkeuriger 

toepassing.

D
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APPLICATOREN

G. AUTOMATISCHE 
BEDIENING.
Het aanraakscherm bevindt zich 

in de tractor en geeft het volgende 

weer:

• Vochtgehalte

• Perssnelheid

• Gewenste dosering en werkelijke  
 dosering

• Gebruikt volume

• Gemiddeld vochtgehalte van de  
 laatste baal

• Totaal geperst tonnage

F

F. SPATSCHERM EN 
SPUITMONDEN.
Spatschermen zijn specifiek 

voor elk balenpersmodel. De 

spuitmonden zijn ontworpen en 

gepositioneerd voor maximale en 

gelijkmatige bespuiting van het 

gewas.  

B

A

E

G
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CropID SYSTEEM

EENVOUDIGE IDENTIFICATIE.
Met CropID kunnen de gegevens van individuele balen worden 

afgelezen. Wanneer een baal met een te hoog vochtgehalte 

in het veld wordt gescand, kan deze opzij worden gezet om 

schade aan andere balen in de stapel te voorkomen.

SORTEREN VAN BALEN.
Door tags te scannen tijdens het sorteren kunt u stapels maken 

overeenkomstig de kwaliteit, het vochtgehalte of het gewicht 

van de balen. 

DESKTOPSOFTWARE.
Installeer het CropID systeem op een pc. Getagde en gescande 

informatie kan worden opgeslagen in het beheerprogramma, 

waarbij doorzoekbare, gedetailleerde voorraadlijsten en 

afdrukbare verzendfacturen worden gemaakt.  

VOEDER.
Door de balen te taggen kunt u kwaliteitsvoeder met een 

consequent vochtgehalte leveren voor optimale melk-of 

vleesproductie. 

* Alleen beschikbaar in bepaalde markten

KWALITEITSCONTROLE.
Balen die getagd zijn met het CropID systeem voorzien 

verkopers en kopers van informatie over het vochtgehalte, 

gewicht en de productielocatie. 

VOORRAADBEHEER.
Getagde balen vereenvoudigen uw voorraadbeheer. Scan de 

balen tijdens het stapelen, transport, voederen of verbranden 

om een nauwkeurige telling bij te houden. 

NAUWKEURIGE SPECIFIEKE BAALIDENTIFICATIE.* 
Het New Holland CropID™ identificatiesysteem voor balen biedt de meest recente precisie voor de productie van hooi en stro. Dit 

veelzijdige en uitgekiende systeem helpt u om uw perswerkzaamheden van het begin tot het einde te specificeren, zodat u het meeste 

uit uw balen haalt. 
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HOOFDBESTANDELEN VAN HET CROPID SYSTEEM.*

HANDMATIG 
SCANNEN.
De tags kunnen met een 

handscanner tot op 3 meter 

afstand worden gelezen. 

SCANNEN TIJDENS 
HET OPHALEN VAN 
BALEN.
Wanneer de scanner is gemonteerd op de verreiker of lader, 

kunnen balen tot op 6 meter afstand worden gelezen. Balen 

kunnen op basis van hun vochtgehalte en andere criteria 

worden afgewezen. Informatie over de balen (tonnage, aantal 

balen per groep) wordt tijdens het stapelen vastgelegd.

SCANNEN MET EEN OP EEN LADER 
GEMONTEERDE UNIT
Wanneer balen worden gehanteerd met een lader, kan de 

scanner op de machine worden gemonteerd om informatie te 

verstrekken om groepen van balen te sorteren en te beheren. 

Wanneer een stapel wordt gemaakt of een truck wordt 

geladen, wordt de lijst met balen vastgelegd als een groep die 

gedownload, vastgelegd of afgedrukt kan worden.

PORTAALSCANNER.
Het portaalsysteem wordt bevestigd op een frame boven een

truck en scant balen tot drie lagen diep, terwijl de lading onder

het portaal door rijdt. De taginformatie word vastgelegd op

een pc en er wordt een lijst van verzonden en ontvangen balen

gemaakt. De antennes van het systeem kunnen rechtstreeks

aangesloten worden op de pc, of de gegevens kunnen

draadloos worden verzonden naar een externe locatie.

A. BALENPERSANTENNE 
De antenne bevindt zich achterop de perskamer en plaatst alle 

door de ECU verzamelde informatie op de tag. 

B. TAGGER. 
De tagger wordt bovenop de glijgoot gemonteerd. Deze 

ontvangt een signaal, waarna de tagger het touw optilt en de 

tag eromheen wikkelt terwijl het wordt losgelaten. 

C. STERWIELEN.
Twee sterwielen en 

naderingssensoren worden 

bovenop de glijgoot achter de 

knopers gemonteerd. De wielen 

draaien met de baal mee en meten 

tegelijkertijd de perssnelheid en 

het vochtgehalte tussen en 8% en 72%.

D. HOOFDPROCESSOR (ECU).
De processor (ECU) is de hoofdcomponent die het CropID 

systeem bestuurt. De sterwielsensoren, GPS, en weegschaal 

(indien aanwezig) sturen de informatie naar de ECU, die de 

baalinformatie verzamelt en een uniek profiel maakt voor elke 

baal die wordt gemaakt. Deze informatie wordt vervolgens 

overgebracht naar de tag.

TAGS.
Een weersbestendige tag uit vinyl wordt rond het touw 

gewikkeld en elke tag bevat een radiofrequentie-identificatie 

(RFID) chip met geheugen. Wanneer de tag onder de 

balenpersantenne doorloopt, wordt een signaal afgegeven 

naar de tag, waardoor de specifieke informatie van de baal 

permanent op de tag wordt opgeslagen.

SCHERM.
Informatie die door de ECU wordt verzameld wordt op het 
aanraakscherm weergegeven. De gebruiker ziet altijd het 
huidige vochtgehalte, de perssnelheid en wanneer de tag wordt 
aangebracht.

* Alleen beschikbaar in bepaalde markten

LEZEN VAN DE CROPID TAGS.
De informatie op de CropID tag wordt afgelezen met een scanner. De tag zendt informatie naar een ontvanger op de display van de 

scanner. De tag kan worden gelezen met behulp van de RFID-frequentie, zonder hem te zien.

A

B

C

D

CropID SYSTEEM
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WEGEN VAN BALEN/
WEEGSCHAALINTERFACE.
Als uw BigBaler is uitgerust met een weegschaal van New 

Holland, vormt de nieuwe 600 Serie automatische applicator 

automatisch een interface met de weegschaal op de balenpers 

via de CAN-bus van de balenpers en wordt de hoeveelheid 

conserveringsmiddel aangepast voor een preciezere toepassing 

op basis van het gewicht. Bovendien wordt het werkelijke 

baalgewicht toegevoegd aan de taakgegevens en aan de 

CropID tag.

BAALMARKEERSYSTEEM.
Het New Holland baalmarkeersysteem. Een eenvoudige 

en effectieve methode om natte gedeelten op grote vierkante 

balen te markeren. Dit systeem van 12 liter, dat compatibel 

is met elke 600 Serie automatische applicator op kleine en 

grote vierkante balenpersen en de 600 vochtmeter op grote 

vierkante balenpersen, wordt aangebracht bij de perskamer, 

met de spuitmonden aan de zijkant of bovenop de perskamer. 

De eenvoudig te vullen en te onderhouden tank met het 

verfmengsel is voldoende voor een volle tank met CropSaver 

conserveringsmiddel en is instelbaar voor een vochtgehalte van 

8% tot 72% op grote vierkante balenpersen.

Als tijdens de werkzaamheden een vochtalarm klinkt op het 

scherm, spuit het systeem een ‘food grade’ rode kleur op, 

die duidelijk de precieze locatie van natte plekken in de baal 

aangeeft. Dit vormt een snel en eenvoudig referentiepunt 

om balen beter te kunnen beheren voor voederen, sorteren, 

voorraad of opslag.

MAAK BETERE BALEN MET PRECISIEPRODUCTEN.
CropSaver en New Holland kunnen u helpen om slimmer te werken dankzij hoogwaardige producten zoals het New Holland 

CropSaver™ conserveringsmiddel, moeiteloos werkende automatische applicatoren met vochtsensoren, GPS en veldkartering, 

weegschalen voor balen, effectieve pompsystemen en ‘smart shields’. 

GPS EN OOGSTKAARTEN.
Een extra GPS-pakket voor uw grote vierkante balenpers is 

leverbaar om uw productiviteit te maximaliseren. Door de NH 

162 GPS-ontvanger van New Holland op te nemen in de 600 

Serie automatische applicator en de CropID tagger, schrijft het 

systeem de coördinaten bij van de exacte locatie in het veld waar 

de baal is afgebonden naar de tag. Dankzij deze technologie 

kan de producent nu oogstkaarten maken voor zijn gewassen, 

om de benodigde kennis te verzamelen om de productie te 

maximaliseren en de toekomstige oogst te plannen.

ACCESSOIRES
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12-VOLT ELEKTRISCHE 
OPVOERPOMP.
Deze standaard modellen pompen 20 liter 

conserveringsmiddel per minuut.

12-VOLT ELEKTRISCHE 
OPVOERPOMP MET HOOG 
VERMOGEN
Dankzij een snelle toevoer van 60 liter per 

minuut klaart deze pomp het karwei extra 

snel.

MODEL FX2000:  
DELMHORST  
VOCHTMETER.
Vochtmeter met handsonde en paneel 

- meet het vochtgehalte in de balen, het 

zwad en de kamer.

ACCESSOIRES

OPTIES
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