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FLEXÍVEL, DRAPER, RÍGIDA E MILHO

PLATAFORMAS



TECNOLOGIA E 
DURABILIDADE 

AO SEU 
ALCANCE
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A colheita é um dos momentos mais importantes  
da sua safra. Com janelas cada vez mais estreitas, 
não existe tempo a perder. Por isso, aumentar  
a produtividade e a performance é fator essencial 
para se manter lucrativo. E a única maneira de fazer 
isso é tomando as decisões corretas.

O primeiro passo é ter poder de escolha.  
Pensando nisso, a New Holland oferece uma 
ampla gama de produtos na linha de plataformas. 
Independentemente do tamanho da sua área,  
das condições do seu solo, da cultura plantada,  
a New Holland pode atendê-lo em qualquer 
situação.

PLATAFORMA DE GRÃOS 
A colheita perfeita é o resultado de uma 
combinação de vários fatores; alguns você pode 
controlar, e outros não. Por isso, fazer as escolhas 
corretas sobre os fatores que você pode controlar  
é muito importante para uma colheita de sucesso.

A plataforma utilizada é um ponto crítico dessas 
escolhas, e somente com uma plataforma New 
Holland, você poderá atingir o potencial máximo  
na sua colheita. O desempenho da sua colheitadeira 
está diretamente ligado à performance da sua 
plataforma, afinal de contas, a colheitadeira  
só pode processar o que a plataforma entrega. 
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PLATAFORMA 
FLEXÍVEL

Com anos de experiência em colheitas de todos os tipos de 
cultura, ao redor de todo o mundo, a New Holland desenvolveu 
profundo conhecimento sobre as necessidades do produtor. 
Com esse conhecimento, aliado à tecnologia, entrega produtos 
de alta performance, que atendem perfeitamente às condições 
do campo

Disponível nas versões flexível (17, 
20, 25, 30 e 35 pés) e rígida (17, 20 e 
25 pés) a Plataforma de grãos New 
Holland é um ótimo exemplo disso. 
Um fluxo constante de material 
mantém a colheitadeira sempre 
trabalhando em sua capacidade 
máxima, extraindo o que há de melhor 
do seu conjunto. A sua facilidade de 

acoplamento e operação diminuem  
o tempo perdido com engate e ajustes 
de máquina. O resultado é uma 
operação mais eficiente. Além disso, 
como já diz o nome, a Plataforma 
SuperFlex realiza um corte mais 
rente ao solo, mesmo em terrenos 
irregulares e com grandes larguras  
de trabalho. 



PL
AT

AF
O

R
M

AS
FL

EX
ÍV

EL
, D

R
AP

ER
, R

ÍG
ID

A 
E 

M
IL

H
O

MELHOR FLUXO DE MATERIAL 

Manter a colheitadeira sendo alimentada 
sempre na sua capacidade máxima e 
com fluxo de material constante é muito 
importante para o desempenho da 
máquina. Com dedos retráteis em toda a 
sua extensão e uma barra de corte com 
navalhas que promovem a limpeza dos 
dedos de corte, a Plataforma SuperFlex 
proporciona uma alimentação constante 
da colheitadeira. Sem embuchamentos, 
mesmo em condições adversas.

COPIA MELHOR O SOLO 

O corte mais rente ao solo começa 
pela barra de corte. Presente nas duas 
versões SuperFlex, a barra de corte 
flexível entrega um corte rente ao  
solo e menor índice de perdas, mesmo 
em condições adversas. Os blocos 
de torção, para ajuste da pressão da 
barra de corte*, permitem ajustar a 
flexibilidade da plataforma de acordo 
com o terreno, seccionando o ajuste em 
pequenas seções na plataforma e dando 
maior versatilidade ao produtor. Além 
disso, o controle de altura e flutuação 
elétrico, mantém a altura da plataforma 
constante, para copiar o solo de 
maneira mais eficiente.

* *Disponível para as versões 30 e 35 pés.
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KIT BAIXA ROTAÇÃO

Para maior eficiência na colheita de feijão,  
a New Holland oferece um kit específico 
para melhorar o desempenho das suas 
máquinas nestas culturas. Com chapas 
perfuradas e dedos longos para a barra  
de corte, esse kit proporciona uma colheita 
mais suave, mantendo a qualidade de grão, 
conhecida da New Holland.
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FACILIDADE DE OPERAÇÃO E EFICIÊNCIA

O engate rápido mecânico, hidráulico e elétrico para todos os tamanhos 
de plataforma facilita a operação e diminui o tempo de máquina parada. 

O sistema de acumuladores estabiliza a plataforma, permitindo  
uma reação rápida da flutuação lateral sem solavancos. Além disso,  
essa versão conta também com dedos duplos e autolimpantes que  
são ajustados de maneira rápida e fácil, sem ser necessário adicionar  
ou remover calços.



8

PLATAFORMA 
DRAPER

Se você quer manter a sua eficiência 
de corte e cópia de terreno, mesmo 
em grandes larguras de trabalho, a 
Plataforma Draper é o que você precisa. 
Disponível nas versões 30, 35, 40 e 45 
pés flexível e 30 pés rígida, ela tem a 
maior capacidade de corte do mercado, 
além de ser totalmente ajustável para 
um corte rente ao solo, mesmo nos 
terrenos mais irregulares. 

Com seu controle automático de 
flutuação lateral e seu sistema de bolsas 
de ar para sustentação da caixa de 
navalhas, a Plataforma Draper aplica 
toda a tecnologia disponível, para 
entregar ao produtor um corte mais 
uniforme, uma alimentação constante 
e suave para a colheitadeira e alta 
capacidade de corte.
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ALTA CAPACIDADE DE CORTE

Em culturas de alta densidade 
é muito importante que a 
plataforma tenha capacidade 
não só de transportar, mas 
também de realizar o corte 
de todas as plantas. Com 
impressionantes 1.260 cortes 
por minuto, a Plataforma Draper 
tem a maior capacidade de corte 
do mercado.

ALIMENTAÇÃO CONSTANTE

Além de cortar e transportar a 
cultura, a plataforma também 
é responsável por alimentar 
a colheitadeira de maneira 
rápida e eficiente, para 
aproveitar todo o potencial do 
conjunto.

Com uma esteira central única 
e um sem-fim alimentador, 
dimensionado para transportar 
um alto volume de material, a 
Plataforma Draper mantém a 
colheitadeira constantemente 
alimentada.

O sem-fim alimentador é 
equipado com dedos retráteis 
que podem ser regulados 
da maneira que melhor se 
adequar à cultura colhida.

CORTE UNIFORME

A flexibilidade da barra de 
corte pode ser regulada 
através dos blocos de torção 
em toda a plataforma e através 
das bolsas de ar para a seção 
central que sustenta a caixa de 
navalhas. 

O sistema de bolsas de ar 
melhora a capacidade de 
copiar o solo na seção central 
da barra de corte, além de 
aumentar a durabilidade do 
conjunto como um todo.
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PLATAFORMA 
RÍGIDA

A Plataforma Draper New Holland também está disponível na 
versão rígida 30 pés. Totalmente preparada para a colheita de 
arroz, ela é o conjunto perfeito para a CR 7.90 arrozeira.
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PARA TODO PRODUTOR

Áreas, regiões e máquinas 
diferentes impõem condições 
específicas. Para atender todo 
produtor, agora, a New Holland 
oferece dois modelos de 
plataforma com uma enorme 
combinação de número de 
linhas e espaçamento. Com 
variações que vão de 4 a 27 
linhas e espaçamentos de  
45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 
80 cm e 90 cm cm, a sua 
combinação com certeza  
está aqui.

PLATAFORMAS 
DE MILHO

Sabendo dos desafios do campo,  
a New Holland traz toda a sua tecnologia 
para a sua linha de Plataformas de Milho. 
Mantendo a performance já conhecida 
pelo produtor, agora ela oferece duas 
opções de modelos: EXITUS e PREMIUM. 
Escolha a máquina que mais se adequa 
às suas condições: a EXITUS, uma opção 
resistente e que cabe no seu bolso; 
ou a PREMIUM, uma solução com 
mais tecnologia embarcada.
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Disponível em versões de 4 linhas de 90 cm até 11 linhas  
de 45 cm, com transmissão simples, e de 12 até 13 linhas 
de 45 cm, com transmissão dupla, a Plataforma EXITUS 
é a versão de entrada da nova linha de Plataformas de 
Milho da New Holland.

ROBUSTA E DE SIMPLES  
MANUTENÇÃO

EXITUS
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MAIS TECNOLOGIA E PERFORMANCE  
PARA O PRODUTOR

A versatilidade e o poder de escolha oferecidos  
pela New Holland se estendem em todos os níveis.  
A Plataforma PREMIUM conta opções, partindo  
de 5 linhas de 80 cm até 27 linhas de 50 cm.

PREMIUM

Para manter a sua performance, 
mesmo com máquinas maiores 
e em situações extremas, a 
proteção do acionamento 
lateral em alumínio permite 
lubrificação contínua do sistema 
de transmissão. O piso em aço inox 
aumenta a durabilidade e diminui a 
necessidade de manutenção.  
A abertura em 180° facilita o acesso 
às linhas laterais.

Na versão PREMIUM, o ajuste do 
deck despigador é hidráulico e 
pode ser feito de dentro da cabine, 
dando mais conforto ao operador, 
sem perder performance. Além 
disso, a chapa defletora, montada 
nas tampas laterais, evita a queda 
de milho para fora da máquina.  
É mais eficiência e menos perdas 
na plataforma.
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Com as opções EXITUS e PREMIUM, agora a New Holland oferece também 
uma linha completa em plataformas para milho com uma ampla gama  
de opções de número de linhas e espaçamentos. O cliente pode escolher  
a combinação que melhor se encaixa nas suas características, extraindo  
a melhor performance na sua colheita.

EXITUS PREMIUM

DE 4 A 11 LINHAS TRANSMISSÃO SIMPLES 5 A 11 LINHAS TRANSMISSÃO SIMPLES

DE 12 A 13 LINHAS TRANSMISSÃO DUPLA 12 A 27 LINHAS TRANSMISSÃO DUPLA

SOLUÇÃO QUE CABE NO SEU BOLSO TECNOLOGIA FEITA SOB MEDIDA PARA VOCÊ

CARDAN TUBO OVAL CARDAN TRIANGULAR MAIOR CAPACIDADE

PROTEÇÃO AO 

ACIONAMENTO LATERAL

TAMPA DE ALUMÍNIO 

COM LUBRIFICAÇÃO

PROTEÇÃO AO 

ACIONAMENTO LATERAL

TAMPA DE ALUMÍNIO 

COM LUBRIFICAÇÃO

ROLAMENTO 

EIXO PRINCIPAL 

TRANSMISSÃO

ROLAMENTO 

STANDARD

ROLAMENTO 

EIXO PRINCIPAL 

TRANSMISSÃO

ROLAMENTO COM 

MAIOR CAPACIDADE DE 

CARGA

CORRENTE RECOLHEDORA STANDARD CORRENTE 

RECOLHEDORA 

POSSUI MAIOR 

CAPACIDADE CARGA

PISO DA PLATAFORMA CHAPA DE AÇO PISO DA PLATAFORMA CHAPA DE INOX

DECK DO DESPIGADOR AJUSTE MANUAL 

LINHA A LINHA

DECK DO DESPIGADOR AJUSTE HIDRÁULICO DE 

DENTRO DA CABINE

ABERTURA DO DIVISOR 

LATERAL

ABERTURA 

BASCULANTE

ABERTURA DO DIVISOR 

LATERAL

ABERTURA LATERAL  

DE 180°

CHAPA DEFLETORA - CHAPA DEFLETORA √

EMBREAGEM INDIVIDUAL  

POR UNIDADE 

DE LINHA
√

EMBREAGEM 

INDIVIDUAL  

POR UNIDADE  

DE LINHA

√
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Com 28 anos no mercado e 
infraestrutura para atender aos 
mais rígidos controles de qualidade 
modernos, a Turim Implementos, 
em parceria com a New Holland, 
apresenta a CTP – Carreta para 
Transporte de Plataformas de 

Colheitadeiras, de fácil engate/
desengate. Atendendo a todos os 
modelos e tamanhos de plataformas, 
facilita o transporte nos mais diversos 
tipos de terrenos, fornecendo a 
segurança necessária para garantir  
a produtividade da sua lavoura.



NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ. 
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