
 

 

New Holland rozszerza ofertę pras zmiennokomorowych o nową prasę 

premium Pro-Belt 

 

• Nowa prasa rolująca Pro-Belt zostanie zaprezentowana po raz pierwszy podczas 

lokalnych wydarzeń na kilku kluczowych rynkach, by następnie zostać oficjalnie 

wystawiona podczas targów SIMA i Eima 

• Prasa rolująca premium Pro-Belt wyróżnia się swoją wszechstronnością i wysoką 

wydajnością produkcyjną we wszystkich warunkach zbiorów plonów, wysokim stopniem 

zgniotu, a także wyjątkową niezawodnością i trwałością 

 

 

Basildon, 10 marca 2022 

 

New Holland Agriculture rozszerza ofertę zmiennokomorowych pras rolujących o nową serię pras 

premium Pro-Belt. Ta prasa rolująca klasy premium jest wszechstronną, wysoko wydajną i 

wytrzymałą prasą, która pozwala formować bele o idealnym kształcie przy zbiorze każdej uprawy 

roślinnej.    

 

Simon Nichol, dyrektor ds. produktu w segmencie maszyn do zbioru siana i 

paszy (samobieżnych pokosówek, maszyn do cięcia i zbioru plonu, zmiennokomorowych pras 

rolujących i małych pras kostkujących oraz  przyczep na bele), powiedział: – Opracowaliśmy serię 

Pro-Belt, aby odpowiedzieć na szczególne potrzeby usługodawców i rolników, którzy odnotowują 

duże roczne zużycie swoich pras. Jej niezawodność to kluczowy składnik ich sukcesu, ponieważ 

radzi sobie ona równie dobrze wtedy, gdy okno zbiorów ulega przyśpieszeniu bądź opóźnieniu. 

Wyróżnia się wyjątkową wydajnością produkcyjną we wszystkich warunkach zbiorów plonów, 

zapewniając stopnień zgniotu umożliwiający zachowanie właściwości odżywczych świeżo 

zebranych upraw. Co więcej, ta niezrównana wszechstronność oraz wydajność okraszone są 

stylowym, zoptymalizowanym wzornictwem.   

 

Seria Pro-Belt została zaprojektowana w oparciu o informacje zwrotne zebrane przez  

New Holland podczas licznych, prowadzonych na całym świecie testów polowych u klientów – od 

Ameryki po Australię, Nową Zelandię i Europę, podczas których wyprodukowano łącznie 150000 

bel. Uczestnicy w jasny sposób sformułowali charakterystykę parametrów, które uważali za 

fundamentalne: wszechstronność w zakresie rodzaju plonu, pojemność oraz stopień zgniotu beli i 

wygląd. Bele uformowane prasą zapewniają wyśmienitą wydajność pod każdym względem.   

 

Nowa prasa została opracowana z myślą o niezawodności i trwałości, z dzieloną przekładnią 

zapewniającą wysoką sprawność mechaniczną i solidność oraz usprawnioną konstrukcję z 

mniejszą liczbą mocniejszych komponentów i części ruchomych. Masywny rotor o średnicy  



 

 

 

 

 

520 mm wraz z aktywną opuszczaną płytą podłogową zapewniają operatorowi wgląd w przepływ 

plonu i pozwalają mu osiągnąć maksymalną wydajność, wysoką przepustowość i ciągłe 

podawanie materiału roślinnego. Prasa jest uniwersalna i sprawdza się bardzo dobrze przy 

zbiorze kiszonki, jak i suchej słomy, produkując w sposób ciągły idealnie uformowane, sztywne 

bele o wysokim stopniu zgniotu, co ułatwia ich składowanie i przeładunek. Dzięki wydajności 

pracy sięgającej 30 ton na godzinę oraz zagęszczeniu na poziomie 140 kg/m3 w przypadku 

słomy, seria Pro-Belt umożliwi klientom szybsze formowanie bel, a co za tym idzie sprzątnięcie 

pola w krótszym czasie i większą liczbę uformowanie bel. 

 

New Holland zaprezentuje wstępnie swoją nową serię Pro-Belt podczas pokazów na lokalnych 

wydarzeniach we Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie 2022 r., 

przygotowując się na oficjalne wprowadzenie na rynek w listopadzie, podczas targów SIMA w 

Paryżu we Francji oraz podczas wystawy Eima w Bolonii we Włoszech.  

 

 

[KONIEC] 
 

Na opinię o firmie New Holland Agriculture składa się powodzenie naszych klientów, producentów roślinnych, 

hodowców bydła, firm usługowych, producentów wina i profesjonalnych firm zajmujących się pielęgnacją terenów 

zielonych. Będąc wyspecjalizowaną firmą z branży rolniczej, przygotowaliśmy dla nich najbogatszą ofertę 

nowoczesnych produktów i usług: pełną gamę maszyn od traktorów do kombajnów, sprzęt do przeładunku i 

transportu bliskiego materiałów oraz usługi finansowe dostosowane do ich potrzeb i możliwości.  Bardzo 

profesjonalna sieć dealerów na całym świecie oraz dążenie firmy New Holland do doskonałości gwarantują 

wyjątkową obsługę każdego klienta. Więcej informacji na temat marki New Holland można znaleźć na stronie 

internetowej www.newholland.com. 

  

New Holland Agriculture jest marką należącą do CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), globalnego lidera w 

sektorze dóbr inwestycyjnych o bogatym doświadczeniu przemysłowym, oferującego szeroki asortyment produktów 

i działającego na całym świecie. Dodatkowe informacje dotyczące firmy CNH Industrial znaleźć można na stronie 

internetowej www.cnhindustrial.com 

 

http://www.newholland.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

Najnowsze informacje prasowe dotyczące marki New Holland są dostępne w CNH 

Industrial Newsroom pod adresem: 

AMEA i ANZ I EUROPA I AMERYKA PÓŁNOCNA I AMERYKA POŁUDNIOWA 

         

  

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 

prasą: 

Caterina Cattaneo  

New Holland Agriculture 

Brand Communication Manager, Europe 

Telefon: +39 011 0086158  

E-mail: 

caterina.cattaneo@newholland.com 
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