
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

H New Holland διευρύνει την ποικιλία των χορτοδετικών μηχανών 
μεταβλητού θαλάμου με την κορυφαία χορτοδετική Pro-Belt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Η νέα χορτοδετική μηχανή στρογγυλής μπάλας Pro-Belt θα προβληθεί σε 
τοπικές εκδηλώσεις σε ορισμένες βασικές αγορές πριν από την παρουσίαση στο 
κοινό στις εκθέσεις SIMA και Eima. 

• Η κορυφαία χορτοδετική μηχανή Pro-Belt ξεχωρίζει για την ευελιξία και την 
παραγωγικότητά της σε όλες τις συνθήκες εργασίας, την υψηλή συμπίεση των 
μπαλών, καθώς και την εξαιρετική αξιοπιστία και αντοχή της.    

 
Η New Holland Agriculture διευρύνει την γκάμα της στις χορτοδετικές μηχανές 
στρογγυλής μπάλας μεταβλητού θαλάμου με την σειρά Pro-Belt. Αυτή η κορυφαία 
χορτοδετική είναι ένα μηχάνημα ευέλικτο, ανθεκτικό και υψηλής απόδοσης που 
προσφέρει εξαιρετικό σχήμα μπάλας σε όλες τις καλλιέργειες και τις συνθήκες. 
 
Ο Simon Nichol, επικεφαλής της Παραγωγής μηχανημάτων χορτονομής 
(Αυτοκινούμενα χορτοκοπτικά, Χορτοκοπτικά & Χορτοσυλλεκτικά, Χορτοδετικές 
Μεταβλητού Θαλάμου Στρογγυλής Μπάλας & Μικρές Χορτοδετικές Τετράγωνης 
Μπάλας και Όχημα συλλογής και στοίβαξης μπαλών), δήλωσε: «Αναπτύξαμε την 
σειρά Pro-Belt για να καλύψουμε τις ειδικές ανάγκες των εργολάβων και των 
αγροτών που κάνουν μεγάλη ετήσια χρήση των χορτοδετικών τους. Η αξιοπιστία 



 

τους είναι ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας για αυτούς, καθώς αποδίδει εξίσου 
καλά όταν η συγκομιδή πρέπει να γίνει άμεσα ή αναβάλλεται. Ξεχωρίζει για την 
εξαιρετική παραγωγικότητα σε όλες τις συνθήκες εργασίας, παρέχοντας υψηλή 
συμπίεση μπαλών που βοηθά στην διατήρηση των θρεπτικών συστατικών της 
προσφάτως συγκομισμένης καλλιέργειας. Επιπλέον, αυτή η εξαιρετική ευελιξία και 
απόδοση έρχεται σε ένα κομψό και βελτιωμένο σχεδιασμό».  
 
Η Pro-Belt έχει σχεδιαστεί με βάση τις προτάσεις που συγκέντρωσε η New Holland 
μέσω πολυάριθμων δοκιμών σε πελάτες που διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο – 
από την Βόρεια Αμερική έως την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ευρώπη, 
παράγοντας συνολικά 150.000 μπάλες. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν σαφώς τα 
χαρακτηριστικά της απόδοσης που θεώρησαν θεμελιώδη: ευελιξία καλλιέργειας, 
απόδοση και συμπίεση και εμφάνιση μπαλών. Η νέα χορτοδετική παρέχει σε όλους 
τους τομείς εξαιρετική απόδοση.   
 
Η νέα χορτοδετική έχει 
αναπτυχθεί για αξιοπιστία και 
ανθεκτικότητα, με ένα 
χωριστό σασμάν για υψηλή 
μηχανική απόδοση και 
αντοχή και βελτιωμένο 
σχεδιασμό με λιγότερα, 
ισχυρότερα εξαρτήματα και 
κινούμενα μέρη. Ο βαρέως 
τύπου ρότορας διαμέτρου 
520 mm, σε συνδυασμό με το 
ανοιγόμενο πάτωμα, παρέχει 
συνεχώς πληροφορίες στον 
χειριστή, επιτρέποντάς του να 
μεγιστοποιήσει την 
παραγωγικότητα με υψηλή 
απόδοση και αδιάκοπη 
τροφοδοσία. Αποδίδει εξίσου καλά σε ενσίρωση και ξηρό άχυρο, παράγοντας 
μπάλες υψηλής πυκνότητας, τέλειου σχήματος, σταθερές για εύκολη μεταφορά και 
στοίβαγμα. Με απόδοση έως 30 τόνους την ώρα και 140 kg/m3 σε άχυρο, η Pro-
Belt θα επιτρέψει στους πελάτες να δέσουν την καλλιέργειά τους γρηγορότερα, 
τελειώνοντας το χωράφι σε λιγότερη ώρα με λιγότερες αλλά πιο σφιχτές μπάλες. 
 
Η New Holland θα παρουσιάσει την σειρά Pro-Belt σε επιδείξεις και τοπικές 
εκδηλώσεις σε Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 
του 2022, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσημη παρουσίαση στο κοινό 
τον Νοέμβριο στην έκθεση SIMA στο Παρίσι της Γαλλίας και στην έκθεση Eima 
στην Μπολώνια της Ιταλίας.  


