Eerste indruk

De slimme zeven van New Holland’s CSX-maaidorsers
New Holland vervangt de TX-maaidorsers door twee nieuwe CSX-machines.
De machines zijn uitgerust met een slim dorssysteem dat hellingen moet
compenseren en een Isobus-kleurenmonitor.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen

at de nieuwe New Holland CSX-maaidorser in grote aantallen verkocht zal
worden in Nederland en België is niet
waarschijnlijk. Niet alleen ligt het aantal nieuwe
maaidorsers dat jaarlijks door machinedealers
verkocht wordt laag, de twee nieuwe CSXmachines zijn standaard voorzien van het
SmartSieve systeem. Een systeem dat de nieuwe
New Holland machines wel interessant maakt
voor boeren en loonwerkers in heuvel- en
bergrijke gebieden, zoals in Limburg en het
Belgische Wallonië. En dat is meteen een
mooie plek om de kleinste van de twee
machines, de CSX7060, dichterbij te bekijken.

D

• Elektrisch regelen
Technisch gezien maakt het SmartSieve systeem
de serie razend interessant. Maar dat valt niet
het eerste op als je ruime maar sobere cabine
van de machine instapt. Dan valt het oog vooral de Intelliview II-monitor, rechts naast de
luchtgeveerde bestuurders zitplaats. De CSXmaaidorsers van de machinebouwer zijn de
eerste waarop dit beeldscherm werkend te zien
is. De monitor kennen we al langer. New
Holland stelde hem vorig jaar al voor als de
Isobus monitor van het concern. Hij zal dus
ook op trekkers en andere machines van het
bedrijf verschijnen. Het beeldscherm laat zich
eenvoudig bedienen. Toch is het jammer dat
het geen touchscreen heeft die je door met de
vingers op het scherm te tikken kunt bedienen.
Nu moet je daar de zachte knoppen naast en
onder het scherm voor gebruiken. Alle gegevens
die je van de machine wilt weten, worden
keurig gerangschikt en in kleur op het scherm
weergegeven. Helaas vertoonde de versie in dit
prototype nog een paar kleine mankementen
en vertoont het niet alle gegevens, maar dat
zal in de machines die de fabrikant volgend
jaar februari als eerste uitlevert verholpen zijn.
Als bestuurder kun je de eerste pagina naar
eigen inzicht instellen en heb je alle belangrijke gegevens dus in een oogopslag paraat. Dan
is ook te zien hoeveel gewas er op de terugvoerband ligt, waarna je de instellingen tijdens het
werk elektrisch kunt veranderen. Ook de dors28]
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korf is vanuit de cabine elektrisch af te stellen.
Het gemak toont zich al zodra je de eerste
gang naar de andere kant van het perceel
maakt. Het maaibord zakt tot een hoogte die
je van te voren hebt ingesteld en met een potmeter voor de armleuning kunt regelen.

• Op de helling
De dorskorf vormt samen met drie andere
dorstrommels en de vijf schudders het hart
van de machine. Het is voor het grootste deel
gebaseerd op de dorskast van de TX-serie.
Net als bij die machines is er ook nu weer een
vierde en laatste trommel, die New Holland
de StrawFlow verdeler noemt. Deze extra rol
zorgt ervoor dat nat of groen stro netjes vooraan op de vijf schudders terecht komt en niet
om de voorgaande dorstrommel draait.
Meest opvallend is echter, zoals gezegd, het
SmartSieve reinigingssysteem. Het maakt het
waterpas stellen van de hele dorskast, zoals bij
de TX het geval was, overbodig. SmartSieve
lijkt op het 3D-systeem van Claas maar is
wezenlijk anders. Terwijl Claas er met een
curvebeweging van de zeven voor zorgt dat
ook als de maaidorser op hellingen rijdt altijd
en overal op de zeven een even dikke laag
gewas ligt, kiest New Holland voor een rechte,
schuin opzijgaande beweging van de voor- en
bovenzeven. De CSX stemt de grootte van die
beweging en dus de kracht waarmee de korrels
verder op de zeven worden gegooid, af op de
grootte van de helling en op de snelheid van
de reinigingsventilator. Dors je maïs, dan zal
die ventilator immers meer wind leveren. Aan
de hand van die instelling ‘weet’ de maaidorser
dat de zijdelingse beweging niet zo groot hoeft
te zijn als bij kleinere zaden het geval is om
overal op de zeef evenveel graan te krijgen.
Uiteindelijk kunnen de zeven maximaal 26 mm
opzij bewegen. Dat zorgt er volgens de fabrikant voor dat de machine zelfs op hellingen
tot maximaal 25 procent dorst alsof hij op een
vlakke ondergrond rijdt, zonder dat je de hele
machine waterpas zet.
Wie koolzaad dorst zal blij zijn dat de CSX
eenvoudig met een variabel maaibord is uit
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De ruime maar sobere cabine van de CSX-maaidorsers is voorzien
de nieuwe Intelliview II-monitor. Daarop is alle informatie over de
maaidorser in kleur af te lezen. Het eerste scherm kan de chauffeur helemaal aan zijn eigen wensen aanpassen. Het scherm is
helaas geen touchscreen, maar laat zich gemakkelijk bedienen
met de zachte knoppen er naast en er onder.

te rusten. Het hydraulische systeem is er al
voor aanwezig. De messen kunnen maximaal
50 cm naar voren bewegen. Een kafverspreider
is niet standaard.

• Sterke Euro III motoren
De 7060 heeft een 8,7 liter Iveco Cursor zescilinder common-rail motor die aan de Euro IIIa
emissie-eisen voldoet en een flink vermogen
ontwikkeld. Bij 2.100 omwentelingen per
minuut levert hij 200 kW (272 pk). Daarmee is
dit model net zo sterk als het topmodel van de
CS-serie van dezelfde fabrikant en krachtig
genoeg om stro te kunnen hakselen of om veel
wind te maken zodat hij maïs kan dorsen.

Het standaard Smart Sieve systeem geeft een zijdelingse beweging
waardoor de hoeveelheid te dorsen materiaal op elke plaats op de
zeven op elke helling altijd even groot is. Aan de buitenkant van de
machine verraadt alleen een cilinder dat de CSX er mee is uitgerust.
Hij is bevestigd aan een schommelarm die de zeven elektrisch in
een rechte lijn schuin naar voren en naar achteren kan bewegen.

Voor je wegrijdt, moet je een van de vier
versnellingen van de hydrostaat selecteren. Dat
is nog niet zo eenvoudig. De pook is namelijk
iets te ver naar rechts geplaatst. Zodra je met
de machine achteruit rijdt verschijnt het beeld
dat de camera die achterop de maaidorser zit,
vastlegt in het scherm van de Intelliview
monitor. Dat is niet alleen veilig en erg handig, het scheelt ook een monitor in de cabine.

• Goedkoper
De combinatie van het SmartSieve systeem,
de Intelliview II-monitor, de vier dorstrommels en nieuwe motoren krijgt van New
Holland de naam HarveStar mee en die kreet

siert dan ook de 7.000 liter grote graantank
van onze CSX7060. Volgens de fabrikant is de
machine vooral bedoelt voor akkerbouwers en
loonwerkers die zo’n 400 hectare graan per
jaar dorsen of hun oude New Holland TX willen vervangen. Het bedrijf bouwt die machines
namelijk niet meer en de CSX vult het ontstane
gat op. Wat uitrusting betreft, is de CSX dus
net iets luxer dan de CS of de nog soberdere
TC die New Holland in het gamma heeft. De
machines zijn goedkoper dan de machines
uit de CX-serie, de top van het New Holland
gamma. Voor de standaard CSX7060 moet je
161.000 euro neertellen. De CSX7080 kost
bruto 183.500 euro.•

De New Holland CSX-serie en haar concurrentie
New Holland CSX-serie

De concurrentie

CSX7060

CSX7080

John Deere
WTS 9580i

Claas
Medion 340

Massey Ferguson
Beta 7260

Breedte maaibord (m)

4,57 - 7,32

5,18 - 9,15

4,30 - 9,15

3,60 - 9,12

5,40 - 6,00

Motorvermogen (kW/pk)

200/272

220/300

234/318

190/258

202/275

Breedte dorstrommel (m)

1,3

1,56

1,4

1,58

1,31

Diameter dorstrommel (cm)

60,7

60,7

75

45

60

Aantal schudders

5

6

5

6

5

Tankinhoud (l)

7.000

9.000

8.000

8.200

9.000

Stroschudder oppervlak (m2)

5,39

6,45

6,4

7

5,73

Zeef oppervlak (m2)

4,32

5,21

niet bekend

5,1

4,67

Eigen gewicht (kg)

11.500

12.150

13.200

10.500

11.300
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