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AVANCEREDE EGENSKABER,  
FREMRAGENDE KOMFORT OG EFFEKTIVITET

UKOMPLICERET EJERSKAB
TD5 er designet til hårdt arbejde. De maksimale serviceintervaller på 600 timer og let adgang til daglige 
vedligeholdelsespunkter fra jorden betyder, at TD5 bruger mere tid på det egentlige arbejde i marken.  
Har du brug for mere? Hvad med brændstofeffektive, pålidelige mekaniske motorer, som er 100% biodiesel  
kompatible. Du kan endda fylde brændstof på TD5, som er produceret på din egen jord.

MAKSIMAL KØREGLÆDE
Du kan se frem til at tilbringe en masse tid i din traktor. VisionView™ førerkabinen sikrer høj produktivitet  
og panoramaudsyn til alle redskaber, inklusiv læssere i fuld løftehøjde ved hjælp af high visibility fritsynstag.  
Den effektive air-condition holder dig kølig selv under de varmeste dage og i ROPS-versioner nyder du den friske  
luft med en specialdesignet, stærk og komfortabel platform.

EN MODERNE VERSION AF EN TRADITIONEL FAVORIT
TD5 er i sandhed en moderne version af en traditionel favorit. Serien med fire modeller omfatter topmodellen  
på 114 hk med utrolig pålidelig effekt, som altid får opgaven løst. Serien er monteret med nye Tier 4A godkendte 
motorer med øget moment og brændstofeffektivitet samt en lang række nye forbedringer. Har du brug for mere?  
Hvad med det iøjefaldende, karakteristiske New Holland design, som ikke blot er en fryd for øjet, men også øger 
produktiviteten. Skønhed eller funktionalitet? TD5 har begge dele.



PRÆCIST, SOM DER STÅR PÅ MOTORHJELMEN
TD5 Seriens præstation kan umiddelbart aflæses af alle brugere.  
Hvordan? Det er skrevet på motorhjelmen. ‘5’ henviser til traktorkategorien 
og de følgende to eller tre tal, for eksempel ‘115’, angiver max. motoreffekt, 
rundet op til de nærmeste fem. ‘D’ betegnelsen står for traditionel traktor  
i luksusudgaven. Og hvad betyder det så for dig? At du kan købe din TD5  
i sikker forvisning om, at dens præstation, pålidelighed og gennemtestede 
‘D’ tradition vil leve fuldt op til dine behov. New Holland giver dig sikkerhed 
for optimal produktivitet.

ALSIDIGHED
TD5 er en kompetent universaltraktor. Den er på hjemmebane med læsseropgaver, i ROPS-version for økonomisk 
produktivitet, og kan også monteres med 2WD eller 4WD afhængig af dine behov på gården. Alsidighed leveres  
som standard.

STYRKE OG PRODUKTIVITET
Hvis du søger en traktor, som kan arbejde lige så hårdt som du selv, har du fundet den rette. Det skræddersyede 
motorudvalg sikrer høj effektivitet og pålidelighed, og seriens fire modeller er monteret med Tier 4A miljøgodkendte 
Common Rail motorer med en effekt op til 114 hk og et max. moment på 457 Nm giver dig maksimal fleksibilitet under 
arbejdet. TD5’s fremragende hk-til-vægt forhold på blot 33,6 kg/hk vil mindske både dine brændstofomkostninger  
og jordpakning samt forbedre trækevnen. En lang række avancerede funktioner som f.eks. hydraulisk, ratmonteret 
Powershuttle forbedrer produktiviteten yderligere.
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PERFEKT UDSYN UNDER ARBEJDET
Fremad. Bagud. Fra side til side. Opad og nedad. Glasarealet på 5,5 m2 giver dig 360° fremragende overblik, så tiden  
i marken udnyttes optimalt. Den nye placering af udstødningen på A-stolpen giver uhindret, forbedret udsyn og dermed 
en højere grad af arbejdspræcision. Desuden har New Holland udviklet et high visibility fritsynstag. Og hvis regnen 
styrter ned, har du mulighed for perfekt udsyn til vejen eller marken foran dig med den parallelle forrudevisker.

RUMMELIGHED, KOMFORT, FLEKSIBILITET
Træd ind i VisionView™ førerkabinen og nyd en arbejdsplads, som er designet til at sikre optimal produktivitet.  
Juster rattet præcist og komfortabelt i din naturlige køreposition ved at trykke på den separate gulvmonterede pedal. 
Med det flade gulv kan du sætte fødderne hvor du vil, og det er blevet endnu lettere at holde kabinen ren. Denne lille, 
men utroligt rummelige kabine, tilbyder masser af plads med høj komfort under de lange arbejdsdage. Og hvis du 
skulle ønske at forlade kabinen, sikrer de ekstra brede døre i begge sider let udstigning f.eks. til fodring af kvæg hvor 
pladsen er trang.

KOMFORTABLE KABINER  
TIL HÅRDTARBEJDENDE LANDMÆND

FØRERKABINE



LET KONTROL AF TEMPERATUREN I KABINEN
Der er udviklet et helt nyt air-condition koncept til TD5  
med 9 nye dyser, som er præcist placeret i kabinen for at 
sikre dig optimal komfort uanset sæsonen. Altid et perfekt 
indeklima - effektive afrimningsdyser leder en stærk luftstrøm 
mod forruden for at sikre hurtig opstart under selv de koldeste 
vintre. Betjeningsfunktioner, monteret i B-stolpen falder  
let i hånden og kan ubesværet justeres under kørslen.

RADIO I KABINEN
Alle modeller er som standard forberedt for montering af alle 
traditionelle radiotyper. Vælg din ønskede model og installer 
den, så er der musik til arbejdet.

ROPS-VERSION MED FOPS BESKYTTELSE
Alle modeller er tilgængelige i ROPS-udgave og kan monteres 
med FOPS godkendt tag for ekstra sikkerhed. Føreren vil stadig 
kunne nyde kabinens komfort og fremragende ergonomi med 
vejrbestandige paneler og specialfremstillede komponenter.

OPTIMAL KOMFORT DAGEN LANG
Det luftaffjedrede luksussæde indeholder et fuldt integreret 
armlæn for optimal komfort dagen lang. Der er også rigelig 
plads til et instruktørsæde i fuld størrelse med sikkerhedssele. 
ROPS versionen har et slidstærkt og yderst komfortabelt vinyl 
førersæde og et instruktørsæde.

INTEGRERET BELYSNINGSPAKKE
Alle modeller er monteret med en fuldt integreret 
belysningspakke, som kan indstilles i henhold til  
de forskellige opgaver. Belysning i fuld bredde, perfekt  
til arbejde om aftenen, og de bagerste arbejdslygter  
er integreret i det nydesignede tag for endnu lettere adgang  
i trange bygninger eller under overhængende grene.  
De brugervenlige betjeningsfunktioner er placeret i B-stolpen.
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FUNKTIONALITET KOMBINERET MED KOMFORT OG ELEGANT DESIGN
New Holland har holdt tingene ukomplicerede ved designet af den helt nye VisionView™ kabine. Du tilbringer lange 
timer ved rattet, og derfor har vi haft dig - landmanden - i fokus under designet. Opgraderede materialer og finish  
af høj standard giver maksimal komfort og arbejdsglæde. Den lysegrå beklædning i kabinen er med til at give  
en følelse af lethed og kvalitet. Avanceret, slidstærkt design som du vil have glæde af i årevis.

ALT DET DU HAR BRUG FOR OG INTET,  
DU IKKE BEHØVER...

BETJENING



PTO-KONTROL
Alle PTO-betjeningsfunktioner er samlet til venstre for føreren. 
Vælg omdrejninger med et lettilgængeligt håndtag. Hydraulisk 
PTO-aktivering sikrer blød tilkobling samt øget sikkerhed ved 
hjælp af funktionen med automatisk frakobling, når nøglen 
drejes, så eventuelle uheld forhindres, når traktoren genstartes.

ERGONOMISK GRUPPERING  
FOR FREMRAGENDE PRODUKTIVITET
De vigtigste traktorfunktioner, som f.eks. 
håndgas, betjening til transmission og lift 
samt justering af hydraulikventiler er samlet 
i højre konsol, så tidskrævende søgning 
efter funktioner hører fortiden til. Både det 
fuldt integrerede læsserjoystick, som er 
placeret ergonomisk, og det ratmonterede 
vendehåndtag falder perfekt i hånden for øget 
læsserproduktivitet og mindre førertræthed.

PLADS TIL ALT,  
OG ALT PÅ RETTE PLADS
Det har aldrig været lettere at medbringe 
alt det nødvendige på traktoren, 
og stadig holde den ren og pæn.  
To store opbevaringsrum er perfekte 
til handsker om vinteren og tekniske 
dokumenter om sommeren. En speciel 
flaskeholder betyder, at en forfriskende 
drik kun er en armslængde væk.  
Et lille rum lige under radioen er perfekt  
til opbevaring af din mobiltelefon eller  
en MP3-afspiller med let adgang til stik.



MILJØVENLIG PRÆSTATION.  
HURTIGT REAGERENDE  
PRODUKTIVITET.

MOTOR8 9

TURBOLADER OG  
INTERCOOLER EFFEKTIVITET
TD5 traktorerne tilbyder den perfekte balance 
mellem moderne funktioner og gennemtestet 
design. Den seneste generation turboladere 
sikrer optimal effektivitet og de stærke 
intercoolere bevarer præstationen under  
selv de varmeste sommerdage ved at  
bevare et konstant afkølet luftflow for øget 
forbrændingseffektivitet. Sikkerhed for lavere 
driftsomkostninger, uanset sæsonen.

COMMON RAIL. SUND FORNUFT.
De fire topmodeller i TD5 Serien, er monteret med de nye  
3,4 liter Common Rail F5C motorer, udviklet af FPT Industrial,  
som overholder de omfattende Tier 4A miljøregulativer.  
De opgraderede, stærke og utroligt lydsvage motorer udvikler 
mellem 86 - 114 hk og op til 457 Nm moment og sikrer høj 
produktivitet og førerkomfort. Dertil kommer et hk-til-vægt 
forhold på blot 33,6 kg/hk, som gør TD5 til din perfekte 
landbrugspartner. Der anvendes afkølet udstødningsgas 
recirkulation (CEGR) for overholdelse af Tier 4A standarden. 
Dette er helt i overensstemmelse med New Holland’s  
Tier 4A strategi, som anbefaler brugen af CEGR for maskiner  
i de lavere hk-segmenter med reducerede kølebehov, hvor 
maskinens dimensioner har afgørende betydning. Resultatet  
er den maksimale effektivitet, som du har lært at forvente  
fra den førende producent på miljøområdet.
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MOTORER, UDVIKLET  
AF FPT INDUSTRIAL
New Holland arbejder ikke alene, når det 
gælder Tier 4 teknologi, men kan trække  
på erfaringerne fra sit søsterselskab:  
FPT Industrial.
Pionerer: Fiat opfandt Common Rail 
teknologien i 1980’erne og introducerede  
den på markedet i 1997 på Alfa Romeo 156. 
Fiat var de første, som introducerede 
teknologien indenfor landbrugsmaskiner  
på TS-A traktoren. Gennemført innovation.
Renere: Fiat S.p.A har gennem de seneste  
5 år i træk haft det laveste antal CO2 
udledninger blandt alle bilfabrikanter  
i Europa. Gennemført miljøvenlighed.
Gennemtestet: FPT Industrial har allerede 
produceret over 250.000 F5C motorer i løbet  
af de seneste fem år. Gennemført pålidelighed.
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LAVERE VEDLIGEHOLDEL-
SESOMKOSTNINGER
Branchens førende serviceintervaller  
på 600 timer betyder, at du bruger mere 
tid på arbejdet i marken og mindre tid  
på værkstedet.

STORT EFFEKTUDVALG
TD5 Serien omfatter topmodellen TD5.115, der leverer en max. ydelse på  
114 hk, så du altid har den nødvendige effekt til rådighed under arbejdet. Max. 
moment indtræffer ved blot 1500 omdr/min. Det betyder større motorfleksibilitet, 
øget effektivitet ved lavere brændstofforbrug og mere lydsvag kørsel. Derudover 
opnås max. effekt ved kun 1900 omdr/min. og er tilgængeligt helt op til  
2300 omdr/min., det mest anvendte arbejdsområde, for øget produktivitet  
under alle opgaver, heriblandt PTO-arbejde og landevejstransport ved høj 
hastighed. En absolut win-win løsning.
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VÆLG DEN HELT RIGTIGE TRANSMISSION

New Holland ved, at hver landmand har sine helt individuelle behov og at intelligent fornyelse også betyder  
et udvalg af gennemtestede løsninger til forbedring af effektiviteten. Derfor kan du vælge din TD5 transmission 
med specifikationer, der passer præcist til dine ønsker og behov.
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OPTIMAL BREMSEEVNE
Du kan køre på landevej med høje hastigheder og 
fuldt læssede vogne med komplet ro i sindet takket 
være en imponerende forbedring af bremseevnen 
på hele 15%. Ligeledes giver automatisk tilkobling 
af firehjulstræk til hjælp ved bremsning øget 
sikkerhed under transport. Transport af kornlæs 
i bakket terræn. Ikke noget problem. Ved tunge 
opgaver forbedrer den øgede akselafstand 
trækevnen og stabiliteten.

STORT DÆKUDVALG
TD5 er den eneste traktor i denne klasse,  
som er kompatibel med R38 dæk. Resultatet?  
Bedre trækevne under tunge, krævende opgaver 
samt reduceret jordpakning med det bredere 
dæktryk. Har du brug for mere? Hvad med øget 
frihøjde ved dyrkning af værdifulde grøntsager.

TO ELLER FIRE - VALGET ER DIT!
Hele TD5 Serien kan monteres med enten 2- eller  
4-hjulstræk afhængig af dine individuelle behov.  
2-hjulstrækket der er en mulighed på TD5.95 
modellen tilbyder skarpe vendinger på 3,8 meter,  
perfekt til traditionelle landbrug med begrænset 
plads. 4WD er ligeledes adræt med en 
vendediameter på 5,2 meter og altid  
med den fornødne trækevne til rådighed.

LÆSSERVENLIGE TRAKTORER
Det ratmonterede, hydrauliske Powershuttle 
håndtag giver silkebløde retningsskift, som er 
perfekte til præcisionskrævende læsseropgaver. 
Det ergonomiske håndtag falder naturligt i 
hånden og kan betjenes samtidig med rattet for 
maksimal sikkerhed. Tilgængelig på TD5.85 -  
TD5.115 modeller med 12x12 hydraulisk 
Powershuttle transmission, ikke sammen  
med krybegear, sikrer denne effektive funktion 
øget sikkerhed og mindre førertræthed.

12X4 SYNCHRO COMMAND
Synchro Command™ transmissionen tilbyder 
ukompliceret styrke. 12 frem- og 4 bakgear 
samt en tophastighed på 30 km/t. giver  
dig traditionel landbrugsdrift med endnu  
højere effektivitet.

HURTIGT, LANGSOMT - VALGET ER DIT!
12x12 Shuttle Command™ blev udviklet  
til landbrug med præcis tilpasning af frem/bak 
hastigheder. Med fire gear i arbejdsområdet kan 
du ubesværet finindstille hastigheden i henhold 
til en lang række redskaber. 20x12 krybegear- 
versionen tilbyder kørehastigheder helt nede  
på 0,32 km/t., mens du stadig har en 
tophastighed på 40 km/t. - det perfekte valg  
til specialopgaver for eks. til grøntsagsavlere.

km/t.Bak Frem

12x12 Transmission 2WD aksel 4WD aksel

3,8 m 5,2 m



SPECIALDESIGNET TIL PRODUKTIVITET
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New Holland ved at fuldt integreret fra starten er bedre end eftermontering.  
TD5 er fuldt kompatibel med New Holland 500TL og 700TL frontlæsser- 
serier med seks modeller til rådighed, afhængig af dine individuelle behov.  
Med løftekapaciteter fra 1509 kg til 2539 kg og løftehøjder fra 3 m til 3,7 m,  
vil du altid kunne finde den perfekte læsser til enhver opgave.

FOPS: OPTIMAL TRYGHED MED LÆSSER
Både kabine- og ROPS-versioner, når taget er monteret, har FOPS (fall on 
protection) teknologien som ekstra sikkerhed mod nedfaldende genstande.

FRONTLÆSSER

MODELLER  510TL 520TL 530TL 720TL 730TL 740TL

Max. løftehøjde (m) 3 3,4 3,7 3,4 3,7 3,7
Max. løftekapacitet (kg) 1509 1754 1897 2000 2060 2539
TD5.85  O O –  O O

TD5.95  – – O – O

TD5.105  – – O – O 

TD5.115  – – O – O 

Anbefalet     O Ekstraudstyr     – Ikke tilgængelig



LAVE MONTERINGSPUNKTER
Læsserens lave monteringsbeslag 
sikrer perfekt udsyn fremad og bagud, 
både når læsseren er monteret og 
når den er afmonteret. Yderligere har 
de lave monteringspunkter sænket 
traktorens tyngdepunkt, hvilket 
forbedrer stabiliteten ved transport  
af tunge læs i fuldt udskudt position.

HURTIG MONTERING AF REDSKABER
Redskaber monteres hurtig og let ved hjælp 
af hurtigkobler-teknologi. En enkelt kobling  
til montering af redskabet giver mindre tid  
i gården og mere i marken. Har du altid brug 
for læsseren? Nedsæt driftsomkostningerne 
ved at afmontere den, når den ikke skal 
bruges. Læsseren har integrerede støtteben 
for sikker opbevaring og hurtigkobleren  
gør processen hurtig og ukompliceret.

HVAD SER DU, HVIS DU KIGGER OPAD?
Din læsser naturligvis! Fritsynstaget er 
specialfremstillet for at sikre perfekt udsyn  
til din læsser i yderste position. Og komforten 
er yderligere forbedret, eftersom du fra 
førersædet har perfekt udsyn til skovlen  
fra jordhøjde til fuld løftehøjde. Får du solen  
i øjnene? Træk blot den integrerede 
solskærm for, så der skygges for solen.
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HYDRAULIK TIL ENHVER OPGAVE
TD5’s udvalg af hydraulik er specialfremstillet til at sikre dig optimal fleksibilitet, uanset opgavens art. Der er mulighed 
for ekstra hydraulisk flow på 63 l/min., hvilket er mere end rigeligt til de generelle landbrugsopgaver og giver hurtig og 
ubesværet udførsel af selv mere krævende opgaver som f.eks. omvikling af baller.. En separat 37 liter/min. styrepumpe 
sørger for ubesværet styring uden at reducere læsserhastigheden.

MIDTERMONTEREDE FJERNVENTILER  
FOR ØGET PRODUKTIVITET
TD5 kan udstyres med to midtermonterede 
fjernventiler, som styres med det ergonomisk 
placerede joystick. Der er også mulighed 
for montering af op til tre bagerste 
hydraulikventiler med blød aktivering  
ved hjælp af håndtag i førerkabinen.

MEKANISK TRÆKKONTROL
Flexion Bar™ liftsystemet sikrer 
gennemtestet pålidelighed og bevarer 
en ensartet dybde under arbejdet 
og når redskabet returneres efter 
foragervendinger. Dette brugervenlige 
system anvender separate 
betjeningsfunktioner, placeret til 
højre for føreren. Den eksklusive 
Lift-O-Matic™ teknologi giver hurtig 
fingerspidsbetjent hævning og 
sænkning af redskaber på forager  
til en forvalgt position.

LIFT-O-MATIC™ PLUS
De nye modeller i TD5 
Serien med højere effekt er 
nu tilgængelige med det 
prisvindende Lift-O-Matic™ 
Plus system. Det ergonomiske 
håndtag gør det muligt at hæve 
og returnere redskabet til en 
forudindstillet arbejdsdybde  
igen og igen.

DEN HELT RIGTIGE HYDRAULIKPAKKE

PTO & HYDRAULIK



DIREKTE PTO-YDELSE

STÆRK, EFFEKTIV OG ROBUST
Liften har gennemgået omfattende testprocesser og kvalitetskontrol for at 
sikre dig optimal præstation og pålidelighed. Kategori 2 liften har en max. 
løftekapacitet på imponerende 3565 kg, så der kan arbejdes med selv 
de tungeste bagmonterede redskaber uden besvær. Når de er monteret 
med den nye dobbelte hjælpecylinder, kan de 3 største modeller i serien, 
TD5.95 - TD5.115, løfte imponerende 4700 kg*. For endnu mere produktiv 
drift kan der vælges hurtigkobling til bagerste lift for mere effektiv tilkobling, 
behageligt udført fra kabinen.
*4500 kg med R38 dæk

ØKONOMI PTO-OMDREJNINGER
PTO-systemet med direkte drev reducerer effekttab fra motoren og har færre sliddele  
i transmissionen for øget produktivitet og pålidelighed. PTO-koblingen, som betjenes  
med et specialhåndtag i førerkabinen, giver føreren mulighed for gradvis kraftoverførsel  
til redskabet. Der er et udvalg af PTO-omdrejninger til rådighed, heriblandt 
kørselsafhængig, 540 og 540 ECO, som nu opnås ved endnu lavere motoromdr.  
på 1535 omdr/min. for reduceret brændstofforbrug og lydniveau i kabinen.



360°: TD5

SERVICE OG EFTERMARKEDSSUPPORT16 17

aflåselige motorhjelm 
kan åbnes helt op  
for let serviceadgang.

sprinklervæskeflasken 
gennem bagruden.

luftfilteret med 
afmontering gennem 
det lettilgængelige 
sidepanel.

Motor- og hydraulikolie 
kontrolleres uden at 
åbne motorhjelmen  
for hurtigere check  
og lettere service.

Den nye TD5 er designet til ultimativ let vedligeholdelse.  
Alle servicepunkter er let tilgængelige fra jorden og med  
de utroligt lange serviceintervaller vil disse traktorer tilbringe  
langt mere tid på at arbejde intensivt i deres naturlige omgivelser!

brændstoftank kan 
påfyldes fra jorden.

trækkes ud for let  
og effektiv rengøring.

udskift luftfilteret ved 
blot at løsne tre clips.

STYRING: DEN PERFEKTE LØSNING  
TIL PRÆCISIONSBESTEMT PLANTEAVL
EZ-Guide 250 er det perfekte valg til præcisionsbestemt 
planteavl. Monteret med forbedret high definition display, 
kan der også bruges en ekstra GPS-modtager til opgaver 
som f.eks. sprøjtning med endnu højere præcision takket 
være rækkestyringsfunktionen. Systemet er let at opsætte 
og betjene, og der kan hurtigt overføres data til Pc’en  

FORHANDLERMONTERET 
EKSTRAUDSTYR
Et omfattende udvalg  
af godkendt ekstraudstyr  
til optimering af maskinens 
præstation under alle forhold 
kan leveres og monteres  
af din lokale forhandler.



NEW HOLLAND STYLE

Skal New Holland være en fast  
del af din hverdag? Du kan  
bladre gennem det store udvalg  
på www.newhollandstyle.com. 
Der er en lang række tilbud til din 
rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, 
et stort udvalg af skalamodeller  
og meget, meget mere.

Scan her for at downloade Appen

Oplev New Holland  
Hvad Appen!

NEW HOLLAND APPS

iBrochure
NH Weather
NH News
Farm Genius
PLM Calculator
PLM Academy

SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV
CNH Industrial Capital, New Hollands finansierings-
selskab, er veletableret og højt respekteret indenfor 
landbrugssektoren, og står til din rådighed med  
skræd der syet råd giv ning og finansieringsløs nin ger.  
Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, 
som opstår gennem samarbejde med et professionelt 
finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT
New Holland forhandlerens professionelle, tekniske 
specialister modtager regelmæssig træning og 
opdatering - både gennem on-line kurser og  
gennem intensiv under vis ning på tekniske skoler.  
Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke 
viden, som de nyeste og mest avancerede  
New Holland produkter kræver.



SPECIFIKATIONER18 19

 MODELLER TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115

Motor*  F5C F5C F5C F5C
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøgodkendelse  4 / T / 2 / Tier 4A/ 4 / T / 2 / Tier 4A/ 4 / T / 2 / Tier 4A/ 4 / T / 2 / Tier 4A/
  Stage 3B Stage 3B Stage 3B Stage 3B
Kapacitet (cm3) 3400 3400 3400 3400
Boring og slaglængde (mm) 99x110 104x110 104x110 104x110
Godkendt biodieselblanding  B100** B100** B100** B100**
Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 63/86 73/99 79/107 84/114
Nom. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 63/86 73/99 79/107 84/114
Nom. motoromdr. (omdr/min.) 2300 2300 2300 2300
Max. moment - ISO TR14396 (Nm) 351@1500 407@1500 444@1500 457@1500
Momentstigning (%) 34 34 35 32
Lodret udstødning    

Vandret udstødning  O O O O
Dieseltank - kapacitet (liter) 121 121 121 121
Serviceinterval (timer) 600 600 600 600
Synchro Command™ transmission (30 km/t.)  O – – –
Antal gear (FxB) 12x4 – – –
Min. hastighed  1,78 – – –
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  6 – – –
Synchro Shuttle™ transmission (30 km/t./40 km/t.)   – –
Antal gear (FxB) 12x12 12x12 – –
Min. hastighed (km/t.) 1,78 1,82 – –
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområde  6 6 – –
Synchro Shuttle™ transmission [Ekstraudstyr krybegear (30 km/t./40 km/t.)]  O O – –
Antal gear (FxB) 20x12 20x12 – –
Min. hastighed med krybegear (km/t.) 0,32 0,33 – –
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  6 6 – –
Hydraulisk Powershuttle transmission (30 km/t./40 km/t.)  O O  
Antal gear (FxB) 12x12 12x12 12x12 12x12
Min. hastighed (km/t.) 1,78 1,82 1,79 1,79
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  6 6 6 6
El
12 volt generator (amp) 120 120 120 120
Standard batterikapacitet (CCA / Ah) 920 / 120 920 / 120 920 / 120 920 / 120
Aksler
2WD foraksel  – O – –
4WD foraksel    

Styreudslag 2WD / 4WD (°) – / 40 55 / 40 – / 40 – / 40
Begrænset slip forreste diff.spærre    

Elektro-hydr. diff.spærre tilkobling    

Elektro-hydr. 4WD tilkobling    

Venderadius 2WD / 4WD (mm) – / 5500 4440 / 5510 – / 5580 – / 5580
Hydraulik
Konstant oliemængde    

Hovedpumpeflow (l/min.) 47 47 47 47
Ekstraudstyr højkapacitets pumpeflow (l/min.) 63 63 63 63
Ekstraudstyr højkapacitets styre- og servicepumpeflow (l/min.) 37 37 37 37
Styretøj- og servicepumpeflow (mekanisk / hydraulisk vendegear) (l/min.) 27 27 27 27
Lift-O-Matic™ Plus system    

Lift-O-Matic™ system    

Flexion Bar™ liftsystem mekanisk trækkontrol (MDC)    

Fjernventiler
Type  Deluxe Deluxe Deluxe Deluxe
Max. antal bagerste ventiler  3 3 3 3
Max. antal udtag bag  6 6 6 6
Max. antal midtermonterede ventiler   2 2 2 2
Max. antal midterste udtag   4 4 4 4
Midtermonteret joystickkontrol  O O O O
Lift
Liftkategori  I / II II II II
Max. løftekapacitet ved kugleender/med dobb. hjælpecylindre (kg) 3565/– 3565/4700*** 3565/4700*** 3565/4700***
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender)/
med dobb. hjælpecylindre (kg) 2700/– 2700/3450**** 2700/3450**** 2700/3450****
Forberedt til frontlæsser
Integreret læsserjoystick  O O O O
PTO
Servobetjent PTO-tilkobling  O O O O
Motoromdr. ved: 540 (omdr/min.) 2200 2200 2200 2200

540/540E (omdr/min.) 2200/1535 2200/1535 2200/1535 2200/1535
540/1000 (omdr/min.) 2200/2261 2200/2261 2200/2261 2200/2261
Kørselsafhængig hastighed    
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 MODELLER TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115

 DIMENSIONER

 MODELLER TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115

Bremser
Hydrauliske anhængerbremser    

Trykluft traktorbremser  – O O O
Førerkabine
Affjedret platform med midtermonteret, nedfoldelig ROPS  O O O O
VisionView™ kabine med FOPS - OECD Kode 10 Niveau 1    

VisionView™ kabine, kategori - EN 15695  2 2 2 2
Fritsynstag  O O O O
Bagerste vinduesvisker / vasker  O O O O
Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele  O O O O
Passagersæde med sikkerhedssele  O O O O
Justerbart rat    

Air-condition  O O O O
Luftrecirkulationfiltre  O O O O
Klargjort til montering af radio  O O O O

O O O O
Max. VisionView™ kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA) 78
Fabriksmonteret rotorblink  O O O O
Vægte
Min. ubelastet / shippingvægt:
   2WD foraksel med ROPS (kg) – 3250 – –
   4WD foraksel med ROPS (kg) 3500 3500 3500 3500
   2WD foraksel med kabine (kg) – 3540 – –
   4WD foraksel med kabine (kg) 3740 3740 3740 3740
2WD Max. tilladt vægt ved 30 km/t. (kg) – 5600 – –
4WD Max. tilladt vægt ved 40 km/t. (kg) 5800 6000 6500 6500

 Standard     O

Bagdæk*****  16.9R34 18.4R34 16.9R38 16.9R38
A Max. længde, forakselophæng til bagerste lift****** (mm) 4320 4320 4320 4320
B Min. bredde med standardskærm (mm) 1920 1920 1920 1920
C Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS (mm) 2006 2006 2006 2006

Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS nedfoldet (mm) 1340 1340 1340 1340
Højde fra midten af bagaksel til kabinetag  (mm) 1890 1890 1890 1890

D Min. højde til kabinetag (mm) 2640 2665 2690 2690
E Akselafstand: 2WD foraksel (mm) 2381 2488 – –

4WD foraksel (mm) 2280 2280 2280 2280
F Sporvidde (min./max.) (mm) 1424-2133 1424-2133 1422-2135 1422-2135
G Frihøjde (mm) 442 464 495 495

***** Anden tilgængelig bagdækmontering: 480/70R30, 420/70R30, 16.9R30, 18.4R30, 480/70R34, 12.4R36, 16.9R34, 18.4R34, 13.6R36, 13.6R38, 16.9R38, 540/65R34, 540/65R38, 480/70R38. 

****** Inkl. frontvægte. 
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NEW HOLLAND TOP SERVICE:  
KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION

TOP TILGÆNGELIGHED
Vi er altid til din rådighed: alle 
ugens dage og timer! Uanset 
hvilke oplysninger du har brug 
for, uanset hvilket problem eller 
behov du har, skal du blot ringe 
til det gratis New Holland  
Top Service telefonnummer*.

TOP HASTIGHED
Ekspreslevering  
af dele: når og hvor  
du skal bruge dem!

TOP PRIORITET
Hurtige løsninger  
i sæsonen: fordi arbejdet  
ikke kan vente!

TOP TILFREDSHED
Vi sætter alt ind på at finde  
de løsninger, du har brug for,  
og holder dig informeret: indtil 
du er 100% tilfreds!

DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående 
varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. -  
Printed in Italy - 10/14 - TP01 - (Turin) - 140009/DKO

 For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!
* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet 

sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer 
med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.


