
WERKT U MET OPTIMALE PRECISIE?
Actie geldig tot 31 maart 2021

Vanaf 1.900 €*

Profiteer van onze 
superaanbiedingen  
voor Precisielandbouw- 
apparatuur

ONZE GEAVANCEERDE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE OPLOSSINGEN BIEDEN U   
JAAR NA JAAR HERHAALBARE PRECISIE TER VERHOGING VAN UW PRODUCTIVITEIT.

Tot op 2,5 cm nauwkeurig



PLM®:  
MYPLM CONNECT

 ONZE PLM-OPLOSSINGEN ZIJN SPECIAAL ONTWIKKELD OM UW BEDRIJF BETER TE 
LATEN RENDEREN

MYPLM CONNECT: ALTIJD VERBONDEN VOOR EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT

Vereenvoudiging van de 
bedrijfsvoering 

 Importeren, uitlezen en analyseren 
van gegevens en aanmaken van 
rapporten met behulp van in het veld 
verzamelde gegevens.

 Importeren van gegevens via 
bestandsoverdracht. Geen USB-stick 
meer nodig.

 Beheren van agronomische 
gegevens zoals opbrengstkaarten, 
teeltadvieskaarten en kosten.

 Bewerken van grenzen en 
geleidingslijnen en deze tussen 
verschillende machines delen.

MYPLM Connect is een nieuwe portal waar u uw machinepark en bedrijfsgegevens in één afzonderlijke 
omgeving vlot en eenvoudig kunt beheren. Het gebruik van deze intuïtieve portal is kosteloos.

Alle gegevens van uw machinepark direct beschikbaar 
 Verbeterde logistiek en machinecoördinatie door exacte locatie van machines op de kaart.

 Hogere inzetbaarheid dankzij het beheren van de machinestatus (bedrijfsuren, brandstofverbruik, 
temperaturen, enz.) en ontvangst van meldingen en waarschuwingen om beter te kunnen inspelen op 
onderhoud en mogelijke problemen.

VERLAGEN VAN 
UW BEDRIJFSKOSTEN 

HOGE PRODUCTIVITEIT  
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN 

BESCHERMEN  
VAN HET MILIEU 

VERHOGEN VAN  
HET BEDIENINGSCOMFORT



PLM®:  
KIES DE OPLOSSING VOOR UW BEDRIJF

 De XCN-750™ OF XCN-1050™ display vormt het hart van uw PLM-systeem. In combinatie 
met een GPS-ontvanger en één van onze besturingssystemen kunt u hiermee een oplossing 
creëren om het rendement van uw bedrijfsactiviteiten te verhogen. 

 XCN-1050™: DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE VOOR GEAVANCEERDE CONNECTIVITEIT, 
GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID EN COMPATIBILITEIT 
Via WiFi en bluetooth biedt dit New Holland-display optimale connectiviteit voor communicatie en 
snelle, eenvoudige gegevensoverdracht tussen machines en kantoor. Dankzij ISOBUS, kan de display 
worden gebruikt voor tractoren en aanbouwdelen van alle merken. Het robuuste 25,6cm-display met 
Android-besturing staat garant voor een snelle en intuïtieve bediening.

 XCN-750™: EXCELLENTE FUNCTIONALITEIT TEGEN EEN BETAALBARE PRIJS
Het XCN-750™ display met 17,8cm-touchscreen is het perfecte instapmodel voor landbouwers die met 
GPS willen gaan werken. Dit gebruiksvriendelijke display is volledig upgradebaar met extra functies 
voor de verdere verhoging van uw productiviteit.  

       

  Alleen elektrische sturing
  Ondersteuning Egnos, ViewPoint 
RTX (30 cm)
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XCN-1050TM XCN-750TM

�   EZ-Pilot® Pro 
Hoge stuurprecisie tegen een betaalbare prijs 
 Gemengde bedri jven en akkerbouwbedri jven 
Spuiten, strooien, grondbewerking, maaien, oogsten, zaaien 

�   EZ-Pilot  
Gemengde bedrijven en akkerbouwbedrijven 
Spuiten, strooien, grondbewerking, maaien, oogsten, zaaien

�   EZ-Steer 
Besturingssysteem op instapniveau 
Veehouderij 
Spuiten, strooien

BESTURING

ê Autopilot 
Hydraulische besturing - Maximale prestaties 
Akkerbouwbedrijven, biologische landbouw, specifieke 
toepassingen die een hoge precisie vereisen 
Spuiten, strooien, grondbewerking, maaien, oogsten, zaaien, 
schoffelen, mechanisch wieden, zaaibedvoorbereiding, planten/
poten 
Tuinbouw, werktuigbesturing

ê Autopilot Motor Drive 
De veelzijdigheid van elektrische sturing in combinatie met de 
prestaties van hydraulische sturing 
Akkerbouwbedrijven 
Spuiten, strooien, grondbewerking, maaien, oogsten, 
zaaibedvoorbereiding, planten/poten

�   EZ-Pilot® Pro        �   EZ-Pilot         �   EZ-Steer

 Elektrische besturing
 Hydraulische besturing
  Ondersteuning tot 
PLM RTK+ (1,5 cm) 

NAV-900



  IS HET TOONAANGEVENDE PLATFORM VOOR INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIE IN DE AGRARISCHE SECTOR
AGXTEND ontwikkelt en levert baanbrekende oplossingen waarmee ondernemers hun efficiëntie en 
daarmee ook hun economische succes kunnen vergroten.

De XPU maakt deel uit van het aanbod aan  
XPower™-oplossingen voor elektrische 
onkruidbestrijding. Hij is specifiek ontwikkeld 
voor onkruidbestrijding op bijvoorbeeld 
bedrijventerreinen en fiets- of voetpaden. 

�     Snelle en langdurige werking: Geen 
residuen en toepasbaar onder vrijwel alle 
weersomstandigheden.

�  Systematische werking tot in de wortels

�  Langdurig effect.

�  Werkt voor alle soorten onkruid.

100% vrij van chemicaliën,  
100% milieuvriendelijk

XPU ELECTROHERBICIDE  
ELEKTRISCHE 
ONKRUIDBESTRIJDING VOOR  
STEDELIJKE GEBIEDEN EN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

De kosteneffectieve CropXplorer Basic geeft 
de hoeveelheid stikstof en biomassa van uw 
gewas weer in uw veld, zodat u de bemesting 
kunt optimaliseren. De CropXplorer Basic 
gebruikt omgevingslicht voor de werking, is 
eenvoudig te monteren, intuïtief te bedienen 
en zorgt voor betrouwbare resultaten.

Hoe werkt het?
�   Op spiegel gemonteerde sensoren vangen 

het door de planten gereflecteerde zonlicht 
op
�   Een op het dak gemonteerde sensor meet 

het totale omgevingslicht
�   Sensoren meten de biomassa (IBI) en de 

stikstofopname (IRMI)
�   Bewerkingstijd: tot 12 uur per dag in het 

voorjaar

 BASIC



Eenvoudige 
precisielandbouw

De winnende keuze Pure topprestaties   

Kies voor smart  
farming

VANAF € 1.900* BESPAAR € 5.200*

SLECHTS € 8.400* ONTVANG € 9.500*
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* 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 2021. Niet-contractuele afbeeldingen.

HET IS TIJD OM GELD TE BESPAREN 

XCN-750TM

 Besturingssysteem op Android
  Upgradebaar naar autonome besturing,  
ISOBUS en sectiecontrole

XCN-1050™ voor hydraulische CAN-besturing
  Regelt het CAN-autobesturingssysteem 
  Optimale prestaties dankzij hydraulica 
  Compatibel met alle correctiesignalen, 
waaronder PLM RTK+

XCN-1050TM met Autopilot Motor Drive
  Modern display met beproefd 25,6cm-
touchscreen
  Bespaar tijd dankzij een vereenvoudigde 
installatie ten opzichte van hydraulische 
montage 
  Onbeperkte mogelijkheid tot automatisch 
achteruitrijden

IntelliSteerTM-aanvullingspakket
 Geïntegreerd automatisch geleidingssysteem
  Oplossing ontworpen voor uw New Holland-
tractor of -maaidorser

  RTK-correctiesignaal



www.newholland.com

UW NEW HOLLAND-DEALER

PLM RTK+ 

ONDERSTEUNING PLM®

PLM RTK+: OMDAT ELKE CENTIMETER TELT
PLM RTK+ biedt u aansluiting op het grootste mobiele correctienetwerk 
van Europa voor snelle convergentie, brede dekking en betrouwbare  
prestaties. Daarnaast bent u overal in het veld verzekerd van een  
superieure nauwkeurigheid.

Toepassingen
• Gewasruggen • Rijpaden  
• Gestuurde pootmachines 
• Egaliseren  
• Drainage

EXPERTISE

Ondersteuning bij uw beslissingen
Onze Precisielandbouw-specialisten (geselecteerd door onze dealers) weten alles over de 
meest recente precisietechnologie. Zij kunnen u professioneel advies en gerichte aftersales-
ondersteuning bieden om de juiste keuzes te maken.

ASSISTENTIE

Beperk uw stilstand
Voor vragen of bij 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

RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW NEW HOLLAND-DEALER.

 PLM RTK+

Onmiddellijk

1,5 cm

2,5 cm

Ja

Goed

Convergentietijd

Nauwkeurigheid na elke passage

Nauwkeurigheid na een jaar

Directe ondersteuning door serviceleverancier

Prestaties onder bomen

 Alle voordelen van PLM RTK+ op een rij


