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Το σύστημα συλλογής με καδάκια Noria για τις μηχανές συγκομιδής Braud της 
New Holland είναι μια ιστορία καινοτομίας που ξεκίνησε πριν 40 χρόνια 
 
Τα καδάκια Noria επιτρέπουν τη συλλογή και μεταφορά των σταφυλιών χωρίς απώλειες 
και χωρίς αλλοιώσεις.  Με 40 χρόνια πρωτοπορίας στον τομέα, το επαναστατικό 
σύστημα συλλογής είναι ένα σημείο αναφοράς για τους οινοποιούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
     
 
Κοξ (Coex), Γαλλία, 4 Ιουνίου 2020  
 
Το σύστημα συλλογής με καδάκια Noria είναι μέρος του DNA των 
σταφυλοσυλλεκτικών μηχανών Braud της New Holland και με πάνω από 40 χρόνια 
υπεροχής, συνεχίζεται φέτος. 
 
Η Βraud που ιδρύθηκε το 1870 από τον Alexandre Braud, παρουσίασε την πρώτη 
αυτοκινούμενη σταφυλοσυλλεκτική μηχανή, το μοντέλο 1020, το 1975. 
 
Το 1979, ο Braud δημιούργησε μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του στο μοντέλο 
του 1014, το σύστημα αναβατορίου με καδάκια Noria : μια επαναστατική εφεύρεση που 
ανέβασε τον πήχη της ποιότητας συγκομιδής μεταμορφώνοντας πλήρως την 
εκμηχάνιση της συγκομιδής σταφυλιών. 
 



Το σύστημα Noria ήταν η πρώτη καινοτομία της σταφυλοσυλλεκτικής μηχανής Braud 
που βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο  στην έκθεση SIMA το 1980 και έγινε η καλύτερη 
σταφυλοσυλλεκτική μηχανή σε πωλήσεις όλων των εποχών, με περισσότερες από 
2.000 μηχανές να παραδίδονται σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. 
 
Με την πάροδο του χρόνου, πρώτα η Braud και μετά η New Holland, βελτιώνουν 
συνεχώς και τελειοποιούν το σύστημα Noria για υψηλότερη ταχύτητα, βελτιωμένη 
παραγωγικότητα και μειωμένες απώλειες.  
 
Σήμερα, το καινοτόμο σύστημα Noria συνεχίζει να εκπλήσσει τους πιο απαιτητικούς 
αμπελουργούς του κόσμου προσφέροντας την πιο ντελικάτη μεταχείριση των κλημάτων 
και των σταφυλιών, ικανή να μετατρέψει τα ώριμα σταφύλια σε εξαιρετικά κρασιά. 
 
Οι σταφυλοσυλλεκτικές Braud κατασκευάζονται στο Κοξ (Coex) της Γαλλίας, το 
εργοστάσιο έχει παραγάγει περισσότερα από 16.000 μηχανήματα μέχρι σήμερα και έχει 
πουλήσει σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, τοποθετώντας τη New 
Holland σε ηγετική θέση σε αυτό τον τομέα παγκοσμίως. 
 
Το σύστημα Noria θέτει ένα σημείο αναφοράς στη συγκομιδή σταφυλιών 
 
Από το 1979, το αποδεδειγμένο σύστημα αναβατορίου με καδάκια Noria έχει μεταφέρει 
κάθε σταφύλι που συλλέχθηκε από τις αυτοκινούμενες σταφυλοσσυλλεκτικές μηχανές 
Braud. Με τα καδάκια πολυουρεθάνης, εξασφαλίζει την απόλυτη φροντίδα των 
αμπελιών και των σταφυλιών χωρίς απώλειες. 
 
Απλά και αποτελεσματικά, τα σταφύλια συλλέγονται από την καδένα αναβατορίου με τα 
εύκαμπτα καδάκια Noria και από το κάτω μέρος της κεφαλής συγκομιδής μεταφέρονται 
απαλά, χωρίς απώλειες ή αλλοιώσεις, μέχρι την κορυφή της κεφαλής συγκομιδής, 
πάντα από το ίδιο καδάκι. 
 
Με την ταχύτητα της καδένας να είναι ίση με την ταχύτητα του μηχανήματος αλλά με 
αντίθετη κατεύθυνση, τα εύκαμπτα καδάκια παραμένουν σταθερά σε σχέση με τα 
κλήματα. Αυτό αποτρέπει τις ζημιές στο αμπέλι και δημιουργεί μια τέλεια προστατευμένη 
περιοχή για να μην πέσουν τα σταφύλια στο έδαφος. 
 
Το ιδιοφυές αυτής της τεχνολογίας είναι ότι το σύστημα Noria αναπαράγει ό,τι κάνει ο 
άνθρωπος : τοποθετεί έναν κάδο ακριβώς κάτω από τα σταφύλια, ενώ η βαρύτητα κάνει 
τα υπόλοιπα. Με το σύστημα Noria, ο πήχης της υπεροχής συνεχίζει να ανεβαίνει. 


