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PAST BIJ IEDERE TAAK, IEDER 
LANDBOUWBEDRIJF EN IEDER BUDGET.
New Holland bevestigt haar leiderschap in het segment van de middenklasse tractoren, met een uitgebreid en 
herzien modellenaanbod. Van de Tier 4B T5-serie, met de Electro Command™-transmissie die in het segment 
met het hoogste vermogen dé referentie blijft, bekroond als Beste boerentrekker (“Best Utility”) bij Tractor van 
het jaar 2017, tot de nieuwe T5-serie, de natuurlijke opvolger van de T5000-serie die verschillende verbeteringen 
biedt inzake compactheid, prestaties en concurrentievermogen. De T4 PowerStar™-serie wordt nu eenvoudigweg 
de T4, maar blijft een veelzijdig werkpaard overal op het landbouwbedrijf, en biedt dezelfde hoge prestaties 
en kenmerkende betrouwbaarheid. Tot slot biedt de TD5-serie de perfecte combinatie van eenvoudig beheer, 
veelzijdigheid en productiviteit, voor een uiterst concurrerende prijs. Bij New Holland vindt u een middenklasse 
tractor voor al uw behoeften, met prestaties die allesbehalve middelmatig zijn!

T5 Electro Command™ T5.100  |  T5.110  |  T5.120

T5 T5.75  |  T5.85  |  T5.95  |  T5.105  |  T5.115

T4 T4.55  |  T4.65  |  T4.75

TD5 TD5.85  |  TD5.95  |  TD5.105  |  TD5.115



T5 Electro Command™

MULTITASKING  
WORDT 
EENVOUDIGER

Productiviteit en comfort werden verbeterd dankzij de betere voorwielophanging en het grotere hefvermogen achteraan, om nog 
zwaardere werktuigen te heffen. Meer flexibiliteit voor zware werkzaamheden dankzij de nieuwe heavy-duty as, geschikt voor  
38” wielen, en een verhoogd max. toegelaten gewicht tot maar liefst 8 ton. Superieur comfort en zicht in de VisionView™ cabine met 
breedhoekspiegels en het helderste led-verlichtingspakket. Met de 16 x 16 Electro Command™-transmissies kunt u uw vooruit- of 
achteruitversnelling nauwkeurig afstemmen op de uit te voeren taak, met gebruik van het vermogen van de ECOBlue™ Compact 
HI-eSCR Tier 4B-motor (tot 24% meer koppelreserve) en een lager brandstofverbruik met de 40 km/u ECO.

Modellen T5.100 T5.110 T5.120
Motor

Cilinders/cilinderinhoud (aant./cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Vermogen - ISO 14396 (kW/pk) 73/99 79/107 86/117

Transmissie

Electro Command™ 16 x 16 16 x 16 16 x 16

Electro Command™ met kruipversnelling 32 x 32 32 x 32 32 x 32

Afmetingen en gewicht 

Min. draaistraal (mm) 4960 4960 4960

Min. gewicht (kg) 4550 4550 4550

Schakelen naar een hoger niveau
De 16 x 16 Electro Command™-transmissie biedt 
efficiënte koppelingsloze schakelingen tussen acht 
versnellingen, naast een automatische stand voor de weg 
en het veld, voor een nog vlottere bediening. 

Verstelbare shuttle-respons
Schokken, stoten en gemorst 
graan behoren voortaan tot het 
verleden dankzij de verstelbare 
shuttle-gevoeligheid.



De T5-serie is ontworpen als de ultieme allrounder voor moderne gemengde landbouwbedrijven. Voor werkzaamheden met de lader, 
werken met voor- of achteraan gemonteerde werktuigen of rijden op de openbare weg biedt de T5 topkenmerken in een compact 
pakket. Tal van aanpasbare opties, van transmissies tot motoren, in combinatie met motortoerentalmanagement en het zuinigste 
brandstofverbruik in zijn klasse, maken van de T5 een ongeëvenaarde winnaar.

Modellen T5.75 T5.85 T5.95 T5.105 T5.115
Motor

Cilinders/cilinderinhoud (aant./cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Vermogen - ISO 14396 (kW/pk) 55/75 63/86 73/99 79/107 84/114

Transmissie

Synchro Shuttle™/met kruipversnelling 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20

Hydraulische Powershuttle/met kruipversnelling 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20

Split Command™ 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24

Dual Command™/met kruipversnelling 24 x 24/40 x 40 24 x 24/40 x 40 24 x 24/40 x 40 24 x 24/40 x 40 24 x 24/40 x 40

Afmetingen en gewicht

Draaistraal met SuperSteer™ (mm) 3905 3905 3905 3905 3350

Min. gewicht 4WD-vooras met cabine (kg) 3700 3700 3700 3700 3700

T5
COMPLEET  
COMPACT  
CONCURREREND

Meer flexibiliteit en veelzijdigheid 
Met optionele voorbereiding voor laders, 
aftakas met 3 toerentallen voor gebruik  
van ieder willekeurig werktuig, een 
hefcapaciteit van 4400 kg en ruime keuze  
aan vermogens, assen en transmissies.

Top efficiëntie 
Met het beste brandstofverbruik in zijn klasse, 
40 km/u ECO voor brandstofbesparingen tijdens 
transport en motortoerentalmanagement met 
instelling van 2 toerentallen voor een snelle 
overgang tussen verschillende taken.



Modellen TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115
Motor

Cilinders/cilinderinhoud (aant./cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Vermogen - ISO 14396 (kW/pk) 63/86 73/99 79/107 84/114

Transmissie

Synchro Command™ 12 x 4 – – –

Synchro Shuttle™/met kruipbak 12 x 12/20 x 12 12 x 12/20 x 12 –/– –/–

Hydraulische Powershuttle 12 x 12 12 x 12 12 x 12 12 x 12

Afmetingen en gewicht 

Min. draaistraal (mm) 5500 5510 5580 5580

Min. gewicht (kg) 3740 3740 3740 3740

TD5
DE ECHTE  
WAARDE  
VAN TRADITIE

Hydraulische Powershuttle
Nauwkeurige plaatsing van de lader is een 
peulschil dankzij de op de kolom gemonteerde 
Powershuttle.

Indrukwekkend hefvermogen
Het maximale hefvermogen is 4700 kg  
met twee hulpcilinders voor 
probleemloze hefwerkzaamheden.

De traditionele landbouwwaarden van een robuust ontwerp, ruige efficiëntie en de eenvoud van een allrounder zijn exact waar 
de TD5-serie voor staat. Maar dit is ook traditionele landbouw voor de 21e eeuw, met inbegrip van een comfortabele cabine voor 
lange dagen in de zuivelindustrie. Een op maat gemaakt assortiment bijzonder efficiënte mechanische motoren op de TD5.65- en 
TD5.75-modellen wordt aangevuld door moderne, common rail-, 3,4 liter-, F5C-krachtbronnen die voldoen aan Tier 4A op de TD5.85-  
tot TD5.115-modellen, waarvan het brandstofverbruik met 10% is verlaagd. Het meest opvallende aan deze serie is de kenmerkende 
New Holland-stijl, eveneens leverbaar in ROPS-uitvoering met een optionele FOPS-overkapping.



Modellen T4.55 T4.65 T4.75
Motor

Cilinders/cilinderinhoud (aant./cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Vermogen - ISO 14396 (kW/pk) 43/58 48/65 55/75

Transmissie

Synchro Shuttle™/met kruipversnelling 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20

Hydraulische Powershuttle/met kruipversnelling 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20

Afmetingen en gewicht

Wielbasis 4WD-vooras (mm) 2132 2132 2132 

Min. gewicht 4WD-vooras met cabine (kg) 2830 2830 2830 

T4
ALTIJD KLAAR,  
ALS U DAT BENT

De 3 modellen van de T4 reeks werden rondom u ontworpen, voor meer landbouwcomfort en productiviteit. Met 55 tot 75 pk 
beschikbaar is dit de beste productiviteitspartner voor landbouwers, gemeentelijke groendiensten en andere gebruikers. Een aparte 
stijl, doeltreffende prestaties, een optionele op de stuurkolom gemonteerde hydraulische Powershuttle voor precisieladerwerk en 
uitgebreide, op maat gemaakte opties zorgen ervoor dat de T4 even persoonlijk is als uzelf.

Powershuttle-transmissie
De hydraulische Powershuttle met 
kruipversnelling biedt lage snelheden  
tot 170 m/u. Van richting wijzigen  
zonder gebruik van de koppeling  
is standaard.

Ergonomische Command Arc console
Alle voornaamste bedieningen werden in de  
Command Arc console geplaatst, een ergonomische 
cluster waarmee u de meest voorkomende  
handelingen moeiteloos uitvoert, voor meer 
productiviteit en minder vermoeidheid.



www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat 
de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 05/17 - (Turijn) - 170007/NLO
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