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ACTIE GELDIG TOT 31 MAART 2022

GENIET VAN UITZONDERLIJKE  
AANBIEDINGEN OP  
PRECISIELANDBOUWAPPARATUUR

VERBETER DE EFFICIËNTIE VAN UW LANDBOUWACTIVITEITEN & VERLAAG UW 
BRANDSTOF- EN PRODUCTIEKOST MET ONZE PRECISIELANDBOUWOPLOSSINGEN. 



PLM-OPLOSSINGEN

PLM biedt een volledig gamma van geleidingsoplossingen, die kunnen worden aangepast aan uw 
individuele behoeften. Intuïtieve, gebruiksvriendelijke interfaces zorgen ervoor dat u de geleiding in alle 
vertrouwen kunt gebruiken. U bespaart niet alleen geld, maar zorgt bovendien ook voor het milieu. 
Een efficiëntere bewerking van uw perceel verhoogt uw winst en helpt moeder natuur.

INTELLISTEER MOTOR DRIVE: 
Bevorder uw werkzaamheden met  
PLM IntelliSteer Motor Drive.
IntelliSteer Motor Drive is een elektrisch stuursysteem in 
combinatie met het Intelliview IV-display en kan eenvoudig 
gemonteerd worden op uw New Holland-tractor of 
-maaidorser. IntelliSteer Motor Drive is ook verkrijgbaar 
voor oudere New Holland-tractoren die geen GPS-
voorbereiding hebben.

FUNCTIES
   Het geleidingssysteem zorgt voor aansluitende 
werkgangen en voorkomt overlapping.

   Levert een nauwkeurigheid tot 1,5 cm met PLM RTK+.

   Bediening via het IntelliView IV-touchscreen, dat 
zowel de trekker-, werktuig- als GPS-functies beheert.  

   Maakt gebruik van T3-terreincompensatie voor behoud 
van nauwkeurigheid op glooiend terrein.

Bovendien kunt u PLM IntelliTurn activeren dat 
samenwerkt met IntelliSteer Motor Drive om handsfree 
te sturen. Hierdoor gaat de efficiëntie van het keren op het 
kopakker omhoog, terwijl de bestuurder minder vermoeid 
raakt.

ONTDEK HET NIEUWE  
PLM INTELLIFIELD
Een intuïtieve functie die is ontworpen om de 
productiviteit en de efficiëntie te verhogen 
via realtime gedeelde gegevens over 
meerdere machines die op dezelfde akker 
werkzaam zijn en over een New Holland-
display beschikken. IntelliField synchroniseert 
automatisch de geleidingslijnen, veldnamen, 
grenzen, materialen, werktuigen, voertuigen 
en bestuurdersinformatie over alle 
aangesloten machines in uw bedrijfsvloot.



*Neem contact op met uw New Holland-dealer voor meer informatie over compatibele voertuigen.
**Deze PLM NAV-900-ontvanger is alleen compatibel met IntelliView IV en niet met andere Aftermarket displays.

KIES UW PLM-OPLOSSING OP BASIS VAN UW BEHOEFTEN:

PLM biedt precisielandbouw-oplossingen voor uw New Holland-machines, die ook op andere 
merken kunnen worden geïnstalleerd. Hieronder ziet u een selectie van onze meest populaire 
oplossingen voor bedrijven met voertuigen van verschillende merken. 

Toepassingen Gemengde of akkerbouwbedrijven  Akkerbouwbedrijven  Akkerbouwbedrijven, biologische landbouw,   
specifieke toepassingen die een hoge nauwkeurigheid vereisen

Veldwerk Sproeien, spreiden, grondbewerking, maaien, 
oogsten, zaaien.

Sproeien, spreiden, grondbewerking, maaien,  
oogsten, zaaien.

Sproeien, spreiden, grondbewerking, maaien, oogsten, zaaien, 
schoffelen, mechanisch wieden, zaaibedvoorbereiding en 
-beplanting, rijgewassen, aanplanting van wijnstokken, 

werktuigbesturing.

EZ-PILOT®PRO AUTOPILOT™ MOTOR 
DRIVE

AUTOPILOT™   

Geleidingstype Elektrisch Elektrisch Hydraulisch

Geschikte voertuigen Compatibel met platformkits voor meer dan 200 voertuigen * Voertuig uitgerust met af fabriek geïntegreerde, al dan niet 
CAN-bediende hydraulische stuurventielen **

Compatibele ontvangers NAV-500 / NAV-900 Ag25 / NAV-900 Ag25 / NAV-900
Compatibele displays XCN-1050TM / XCN-750TM XCN-2050TM / XCN-1050TM / XCN-750TM XCN-2050TM / XCN-1050TM / XCN-750TM

Minimum snelheid 1,61 km/u 0,35 km/u 0,35 km/u
Hoek (aanloop) 45° 90° 90°
Werking achteruit Ja (15 sec.) Ja Ja
Ingeschakeld blijven tijdens stilstand Ja (15 sec.) Ja Ja
NextSwath-functie (voor automatisch keren op kopakker) Nee Ja Ja

XCN-750TM EN NAV-500

   Handmatige geleiding
   In kaart brengen van de 
uitgevoerde bewerking

   Upgrade naar EZ-Pilot®Pro : 
elektrische sturing, lage snelheid 
tot 1.61 km/u, mogelijkheid tot 
achteruitrijden, enz.

XCN-1050TM MET
AUTOPILOTTM MOTOR DRIVE
   Elektrische geleiding
   Geautomatiseerd 
besturingssysteem dat zeer 
nauwkeurige besturing biedt 
op Autopilot-niveau met het 
installatiegemak van het elektrische 
systeem

   De veelzijdigheid van een elektrisch  
stuursysteem met de prestaties 
van een hydraulisch systeem

XCN-1050TM  
MET AUTOPILOTTM 
   Hydraulische geleiding
   AutopilotTM stuurt uw voertuig 
automatisch, online en met 
maximale nauwkeurigheid. 
Kan direct in het hydraulisch 
systeem van uw voertuig worden 
geïntegreerd

   Ideaal voor de meest veeleisende 
akkerbouwtoepassingen



NutriSense™: ÉÉN SENSOR,  
MEERDERE TOEPASSINGEN

NutriSense™ is een veelzijdige sensor die kan 
worden gebruikt op veel verschillende machines, 
zoals hakselaars, maaidorsers en drijfmesttanks.

NutriSense™ kan de exacte samenstelling 
van gewassen en granen analyseren en bepalen, 
maar ook van drijfmest van koeien en varkens 
en biogasdigestaat:

   Gewas- en graansamenstelling om de 
kwaliteit van uw oogst beter te kunnen 
beoordelen. 

   De samenstelling van de drijfmest 
kan worden geanalyseerd voor 
traceerbaarheidsdoeleinden. 

FOCUS OP DRIJFMEST: MANUREXCONTROL

ManureXcontrol is de ECU voor debietregeling die 
de meeste drijfmesttanks kan aansturen, op basis van 
NutriSense™ en debietmeterwaarden.

   Gebruikers kunnen de streefhoeveelheid van een specifiek 
bemestingselement gemakkelijk vanuit de cabine bepalen.

   ManureXcontrol regelt automatisch het debiet van de 
drijfmesttank en stelt de juiste rijsnelheid voor de gewenste 
dosering voor.

   De streefwaarde kan ook via een taakkaart in de 
ISOBUS-terminal worden ingevoerd, zodat de 
landbouwer de hoeveelheid meststof kan toedienen op 
basis van de vereisten voor het gewas.

ManureXcontrol-gebruikersinterface

XPS ELECTROHERBICIDE  
ELEKTRISCHE ONKRUIDBESTRIJDING 
VOOR BOOM- EN WIJNGAARDEN

De XPower-familie omvat meerdere machines: 
XPS werd ontwikkeld voor de specifieke 
onkruidbestrijdingsbehoeften van wijn- en fruittelers.
 
VOORDELEN van de XPOWER-technologie:
- het meest geavanceerde, niet-chemische alternatief
- beproefde, zeer efficiënte onkruidbeheersing
- geen giftige bestanddelen en restanten
- snelle en duurzame werking
- systematisch werkingsmechanisme tot in de wortels
-  beheersing van alle onkruidtypes, ongeacht de 

weersomstandigheden
- geen grondverplaatsing of impact op bodemleven

100% vrij van chemicaliën, 100% milieuvriendelijk. 

BRIGHT YELLOW NH PN 86572648
PANTONE 116C

285 mm

25 mm



ONZE NIET TE MISSEN
AANBIEDINGEN

* Exclusief montage en platformkit. Niet cumuleerbaar met andere promoties, geldig in het deelnemende New Holland-netwerk, 
zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen onder voorwaarden. Exclusief gereserveerd voor landbouwers, agrarische bedrijven 
en enkel gerelateerd aan New Holland-onderdelen, New Holland-precisielandbouwproducten en werkuren verkocht door 
deelnemende New Holland-dealers. Aanbiedingen geldig van 1 februari tot en met 31 maart 2022. Niet-contractuele afbeeldingen. 

 
XCN-750TM  
MET  
NAV-500TM 

AANBIEDING 1    VANAF 2.000 €*

 
INTELLIVIEWTM IV  
MET  
INTELLISTEERTM  
MOTOR DRIVE

AANBIEDING 3    VANAF 9.130 €*

AANBIEDING 2    VANAF 8.000 €*

XCN-1050TM  
MET  
EZ-PILOT®PRO



ONZE NIET TE MISSEN
AANBIEDINGEN

www.newholland.com

UW NEW HOLLAND-DEALER

PLM RTK+ 

ONDERSTEUNING PLM

PLM RTK+ is een RTK-correctieservice op abonnementsbasis, die hoogkwalitatieve 
GNSS-correcties biedt aan alle gebruikers die binnen het netwerkgebied  
werkzaam zijn. Deze biedt de hoogst mogelijke nauwkeurigheid, tot 1,5 cm in 
minder dan 10 seconden. New Holland biedt een netwerk met hoge dichtheid, 
zonder investering in een basisstation en is compatibel is met meerdere merken.

EXPERTISE

Ondersteuning bij uw beslissingen
Onze Precision Farming-specialisten (geselecteerd 
door onze dealers) weten alles over de meest recente 
precisietechnologie. Zij bieden u professioneel advies 
en gerichte aftersales-ondersteuning om u te helpen de 
beste beslissingen te nemen.

ASSISTENTIE

Beperk uw stilstand
In geval van vragen of problemen staat het toegewijde 
team van ons PLM Support Center voor u klaar met 
deskundig advies en technische ondersteuning.
• Maandag tot vrijdag van 7:00 tot 19:00 uur
• Ervaren agrarische experts

België: 080081308 - Nederland: 08002526022
plmsupporteur@newholland.com

   Reduceer overlappingen 
   Reduceer zaaigoed
   Reduceer het gebruik van kunstmest & pesticide
   Verhoog de productiviteit bij het oogsten
   Minimaliseer bodemverdichting door gebruik te 
maken van Controlled Traffic Farming

   Gebruik zeer nauwkeurige sectiecontrole om 
uw toepassingen te automatiseren

   Verbeter waterbeheer door veldegalisatie
   Ga door met uw werkzaamheden, ook bij 
slecht zicht

   Verminder werkdruk en eenzijdige lichaamsbelasting

CONCTACTEER UW NEW HOLLAND-DEALER VOOR MEER INFORMATIE.

PLM RTK+ biedt u vele voordelen:


