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GEAVANCEERDE UITRUSTING, UITMUNTEND 
COMFORT EN HOGE LANDBOUWWAARDE 

EEN GERUSTSTELLENDE AANKOOP
De TD5 werd ontworpen om werk te verzetten. Dankzij onderhoudsintervallen van 600 uur en toegangspunten 
voor dagelijks onderhoud bereikbaar vanaf de grond, zult u meer tijd besteden aan het werk. Voor wie meer wil 
zijn er de zuinige, betrouwbare mechanische motoren die volledig op biodiesel kunnen werken. U kunt voor uw 
TD5 zelfs brandstof gebruiken die u in uw landbouwbedrijf hebt geteeld.

RIJPLEZIER VAN DE BOVENSTE PLANK
U zult zitten popelen om nóg meer tijd in uw tractor door te brengen. De VisionView™-cabine biedt productiviteit 
en panoramisch zicht op alle werktuigen, inclusief laders in volle lengte dankzij het dakpaneel met hoge 
visibiliteit. De krachtige airconditioning zorgt op de warmste dagen voor verkoeling en de ROPS-uitvoering 
beschikt over een speciaal ontworpen platform dat robuust en toch comfortabel is.

HEDENDAAGSE BENADERING VAN EEN TRADITIONELE FAVORIET
De TD5 kan zonder meer als de hedendaagse benadering van een traditionele favoriet omschreven worden. 
De reeks van vier modellen omvat het topmodel met 114 pk dat betrouwbaar vermogen biedt voor elke 
taak. De modellen van de top vier in het gamma zijn uitgerust met nieuwe Tier 4A-conforme motoren die 
meer koppel en brandstofefficiëntie bieden, samen met een reeks nieuwe verbeteringen. Deze instapreeks 
zit vol met geavanceerde moderne uitrusting. Voor wie meer wil, zijn er de onweerstaanbare, karakteristieke  
New Holland designkenmerken die er niet alleen goed uitzien, maar ook de productiviteit verhogen. Schoonheid 
of functionaliteit? De TD5 heeft het allebei.  



VEELZIJDIGHEID
De TD5 kan werkelijk alles aan. Laadwerk is een fluitje van een cent, in de ROPS-uitvoering biedt de tractor ultieme economische 
productiviteit. De TD5 kan zelfs uitgerust worden met twee- of vierwielaandrijvingsassen om uw landbouwbedrijf optimaal van 
dienst te zijn. Veelzijdigheid is de norm.

VERMOGEN EN PRODUCTIVITEIT
Indien u een tractor zoekt die even hard werkt als u, dan hebt u nu gevonden wat u zoekt! Een motoraanbod op maat heeft 
efficiënte en betrouwbare punch in huis, Tier 4A-conforme motoren met Common rail drijven de vier grootste modellen tot  
114 pk aan en een maximumkoppel van 457 Nm zorgt voor flexibele besturing. De uitstekende vermogen-gewichtsverhouding 
van de TD5 van slechts 33,6 kg/pk verlaagt uw brandstoffacturen en verdichting drastisch én verhoogt de tractie. Een uitgebreide 
geavanceerde uitrusting zoals onder meer een hydraulische, op de kolom gemonteerde Powershuttle verhoogt de productiviteit 
nog verder.

PRECIES ZOALS DE MOTORKAP VERMELDT
Het vermogen van de TD5 reeks is meteen duidelijk voor alle gebruikers. Hoe? 
Simpel: het staat op de motorkap. De ‘5’ verwijst naar de tractorcategorie en de 
volgende twee of drie cijfers, bijvoorbeeld ‘115’, verwijzen naar het maximale 
motorvermogen, afgerond op de dichtstbijzijnde vijf. De ‘D’ verwijst naar luxueuze 
traditionele tractoren. Wat betekent dit voor u? U kunt uw TD5 gerust aankopen 
in de wetenschap dat zijn vermogen, betrouwbaarheid en beproefde ‘D’-traditie 
perfect aan uw eisen zullen voldoen. Vertrouw op New Holland voor ultieme 
gemoedsrust inzake productiviteit.
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PERFECT ZICHT OP UW LANDBOUWBEDRIJF
Voorwaarts. Achterwaarts. Van de ene kant naar de andere. Het 5,5 m2 glasoppervlak biedt u een helder zicht van 360° zodat 
elke passage en elke kilometer telt. De nieuwe positie van de uitlaat op de A-kolom staat garant voor onbelemmerd zicht 
en verbeterde visibiliteit maakt het sturen preciezer; daarom ontwikkelde New Holland het dakpaneel met hoge visibiliteit.  
Dit handige dakraam biedt een perfect zicht op de volledig uitgestrekte lader, zonder dat u uw hals moet rekken. Zelfs bij 
striemende regen behoudt u perfect zicht op de weg of het veld, dankzij de optionele parallelle ruitenwisser op de voorruit.

RUIMTE. COMFORT. AANPASBAARHEID.
Stap in de VisionView™ cabine en geniet van de bestuurdersomgeving die gebouwd werd voor meer productiviteit.  
Pas de stuurkolom nauwkeurig aan vanuit het comfort van uw natuurlijke rijhouding, door middel van het speciale pedaal 
op de vloer. Dankzij de vlakke vloer kunt u uw voeten neerzetten waar u wilt en is de cabine nog vlotter schoon te houden.  
Deze kleine maar ruime cabine biedt massa’s ruimte voor extra comfort tijdens lange werkdagen. Wilt u de cabine verlaten, 
dan zijn er de extra wijd opengaande deuren links en rechts die een eenvoudige toegang garanderen bij het voederen van 
vee in smalle schuren.

COMFORTABELE CABINES VOOR  
HARDWERKENDE LANDBOUWERS

BESTUURDERSOMGEVING



REGEL UW CABINEKLIMAAT
Voor de TD5 werd een gloednieuw airconditioningconcept 
ontwikkeld, met negen ventilatie openingen die precies in de cabine 
geplaatst werden voor volmaakt comfort in elk seizoen. Efficiënte 
ontwasemings ventilatoren richten een krachtige luchtstroom langs 
de voorruit naar beneden en garanderen een snelle start tijdens de 
meest extreme winters. De op de B-stijl gemonteerde bedieningen 
liggen perfect in de hand en kunnen intuïtief versteld worden tijdens 
het rijden.

GESCHIKT VOOR RADIO’S
Alle modellen zijn standaard geschikt voor radio’s en compatibel 
met alle traditionele radio’s. Kies uw design en installeer de radio. 
Klinkt als muziek in de oren!

ROPS-VARIANT MET FOPS-BESCHERMING
Alle modellen zijn verkrijgbaar in ROPS-formaat en kunnen worden 
uitgerust met een optionele FOPS-conforme overkapping voor extra 
veiligheid. Bestuurders blijven genieten van het uitmuntende comfort 
en de dito ergonomie van de cabineuitvoering, dankzij de specifieke 
weerbestendige sierlijst en specifiek gebouwde onderdelen.

COMFORT, DE HELE DAG LANG
De luxueuze luchtgeveerde stoel is uitgerust met een volledig 
geïntegreerde armsteun voor een comfortabel gevoel, de hele dag 
lang. Er is ook voldoende ruimte voor een volwaardige bijrijdersstoel 
met veiligheidsgordel. De ROPS-versie is uitgerust met een 
slijtvaste, maar comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoel in vinyl.

GEÏNTEGREERD VERLICHTINGSPAKKET
Alle modellen zijn uitgerust met een compleet assortiment volledig 
geïntegreerde werklichten, die naargelang de toepassing verdraaid 
kunnen worden. De werklichten aan de achterzijde verspreiden 
het licht wijd, ideaal voor grondbewerking ‘s avonds. Ze werden in 
het herontworpen dak geïntegreerd, om makkelijk lage gebouwen 
binnen te rijden en voor werk op plaatsen met overhangend 
gebladerte. De intuïtieve bedieningen bevinden zich op de B-stijl.
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NOOIT WAS FUNCTIONALITEIT COMFORTABELER EN MOOIER
New Holland hield het eenvoudig bij het ontwerpen van de gloednieuwe VisionView™ 
cabine. Aangezien u talloze uren doorbrengt achter het stuur, hebben we u, de landbouwer, 
een centrale plaats in het design gegeven. De geüpgrade materialen en hoge normen qua 
montage en afwerking verrijken uw ervaring als bestuurder. De lichtgrijze sierlijst brengt de 
buitenkant naar binnen, en draagt bij aan de heldere, luchtige en tegelijkertijd moderne en 
duurzame indruk. Een geavanceerd, solide design, even duurzaam als uw landbouwbedrijf.

ALLES WAT U NODIG HEBT, MAAR NIETS OVERBODIGS

BEDIENINGEN



ERGONOMISCH GEGROEPEERD VOOR 
UITSTEKENDE PRODUCTIVITEIT
De belangrijkste tractorfuncties zoals 
de handgashendel, alle transmissie- en 
koppelingsbedieningen en de hydraulische 
regeling op afstand, werden gegroepeerd 
op de console aan de rechterzijde. 
Hierdoor verliest u niet langer tijd met naar 
de bedieningen te zoeken. De volledig 
geïntegreerde, ergonomisch geplaatste 
joystick van de lader en de op de kolom 
gemonteerde omkeerschakeling liggen 
perfect in de hand, voor meer productiviteit 
van de lader en minder vermoeidheid.

AFTAKASBEDIENINGEN
Alle aftakasbedieningen werden aan uw linkerzijde 
gegroepeerd. De toerentallen worden geselecteerd 
door middel van een eenvoudig bereikbare hendel. 
Hydraulisch aangedreven inschakeling van de 
aftakas staat garant voor een vlotte inschakeling 
én verhoogt de veiligheid dankzij de automatische 
uitschakeling bij het verwijderen van de sleutel. 
Dit voorkomt ongevallen wanneer u de tractor 
opnieuw opstart.

EEN PLAATS VOOR ALLES  
EN ALLES OP ZIJN PLAATS
Ervoor zorgen dat uw tractor van al het 
nodige voorzien is maar netjes blijft, was 
nooit eenvoudiger. Twee grote opbergruimtes 
zijn perfect voor handschoenen in de winter 
en weegbrugbonnen in de zomer. Dankzij 
de speciale bekerhouder hebt u altijd een 
drankje binnen handbereik. Een speciale 
gleuf net onder de radio is de ideale plaats 
voor uw gsm of een mp3-speler, dankzij de 
vlot bereikbare hulpaansluiting.



ZUIVERE PRESTATIES.
PRODUCTIVITEIT MET EEN  
SNEL REACTIEVERMOGEN.
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COMMON RAIL. UITERAARD.
De top vier van het TD5-gamma, de TD5.85 - TD5.115 gaat 
prat op nieuwe FPT Industrial 3,4 liter F5C-motoren met Common 
Rail die volledig voldoen aan de strenge Tier 4A-emissienormen.  
De geoptimaliseerde, krachtige en superstille motoren ontwikkelen 
tussen 86 en 114 pk en tot 457 Nm aan koppel en bieden 
meer productiviteit en comfort. Voeg daarbij de vermogen/
gewichtsverhouding van slechts 33,6 kg/pk en de TD5 vormt 
uw perfecte landbouwpartner! Gekoelde uitlaatgasrecirculatie 
(CEGR) wordt gebruikt voor Tier 4A-conformiteit. Dit sluit aan op de  
New Holland Tier 4A-strategie die het gebruik van CEGR voorziet 
voor producten met lager vermogen en beperkte koelingsvereisten 
en waarvoor de algemene productafmetingen van essentieel belang 
zijn. Het resultaat: uitstekende efficiëntie. Of wat u eigenlijk verwacht 
van de leider in schone energie.

TUSSENGEKOELDE EFFICIËNTIE  
MET TURBOCOMPRESSOR
TD5 tractoren bieden het perfecte evenwicht tussen 
een hedendaagse manier van denken en bewezen 
design. De nieuwste generatie turbocompressoren 
biedt gegarandeerd de ultieme efficiëntie. Bovendien 
zorgen krachtige intercoolers zelfs op snikhete 
zomerdagen voor sterke prestaties door voor een 
constante koele luchtstroom te zorgen, voor een 
groter verbrandingsrendement. Hierdoor gaan uw 
gebruikskosten omlaag. Altijd.

(tpm)
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MINDER DUUR ONDERHOUD
Toonaangevende onder houdsin ter vallen 
tot 600 uur betekenen dat u langer 
aan het werk bent en minder tijd in de 
werkplaats doorbrengt.

EEN ASSORTIMENT VERMOGENS
Het uitgebreide TD5-gamma met vier modellen heeft als topmodel de TD5.115 
die een maximaal vermogen ontwikkelt van 114 pk. Zo hebt u altijd het vermogen  
in huis dat u aan de gang houdt. Het maximumkoppel wordt bereikt bij slechts  
1500 tpm. Resultaat? 1500 tpm betekent een flexibelere motor en meer efficiëntie 
voor lagere brandstoffacturen en een stiller draaiende motor. Bovendien bereikt de 
TD5 zijn maximumvermogen bij slechts 1900 tpm en is dit beschikbaar tot 2300 tpm, 
het vaakst gebruikte werkbereik, voor meer productiviteit bij alle toepassingen zoals 
aftakas en wegtransport aan hoge snelheid. Van een win-winoplossing gesproken!

AANGEDREVEN DOOR FPT INDUSTRIAL
New Holland staat niet alleen inzake  
Tier 4A-technologie en doet een beroep op de 
ervaring van haar eigen motorontwikkelingsgroep: 
FPT Industrial.
Pioniers: Fiat vond in de jaren ‘80 de Common 
Rail-technologie uit en bracht ze in 1997 naar het 
grote publiek met de Alfa Romeo 156. Ze waren de 
eersten om deze techniek op landbouwmachines te 
introduceren (TS-A-tractoren). Baanbrekend. Altijd.
Schoner: Fiat SpA tekent al vijf opeenvolgende 
jaren voor de laagste gemiddelde CO2-
uitstoot van alle Europese autoproducenten.  
Schoner. Overal.
Bewezen: FPT Industrial produceerde de 
afgelopen vijf jaar al meer dan 250.000 F5C-
motoren. Betrouwbaarheid. Bewezen.
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10 11 TRANSMISSIE EN ASSEN

KIES DE JUISTE TRANSMISSIE

New Holland beseft dat elke landbouwer zijn specifieke noden heeft, en dat intelligente 
innovatie ook het aanbieden van geteste oplossingen voor meer efficiëntie inhoudt. 
Daarom kunt u de transmissie van uw TD5 op basis van uw eigen behoeften configureren.



0 1010 2020 3030 4040

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A

C

B

37.90

25.82

17.45

11.72

16.10

10.97

7.41

4.98

6.89

4.70

3.17

2.13

37.38

25.46

17.21

11.56

15.88

10.82

7.31

4.91

6.80

4.63

3.13

2.10

km/uAchteruit Vooruit

2WA-as 4WA-as

3,8 m 5,2 m

12x12-transmissie   

SNEL EN LANGZAAM: ALLES KAN
De 12x12 Shuttle Command werd ontwikkeld voor 
landbouwbedrijven die behoefte hebben aan een 
nauwkeurige aanpassing van de voorwaartse/ 
achterwaartse snelheid. Dankzij de vier snelheden in 
het werkbereik kunt u uw snelheid precies afstemmen 
op verschillende werktuigen. De 20x12-variant met 
kruipversnelling biedt voorwaartse snelheden van 
slechts 0,32 km/u, terwijl de toptransportsnelheid 
40 km/u blijft. De ideale keuze voor gespecialiseerde 
toepassingen zoals groenteteelt.

STOPPEN OP DE VEILIGSTE MANIER
U kunt rustig aan hoge snelheid en met volgeladen 
aanhangwagens op de weg rijden, dankzij een 
aanzienlijke verbetering van 15% van de algemene 
remprestaties. De verhoogde transportveiligheid is ook 
te danken aan de inschakeling van de automatische 
vierwielaandrijving, ter ondersteuning van de remmen. 
Graangewassen binnenhalen op heuvelachtige wegen? 
Geen probleem! Wanneer u werk uitvoert waarbij 
trekkracht vereist is, verbetert de langere wielbasis de 
trekkracht en de stabiliteit op het veld.

RUIM BANDENAANBOD
De TD5 is de enige tractor in zijn klasse die compatibel 
is met R38-banden. Resultaat? Een grotere trekkracht 
bij toepassingen waarvoor een grote trekkracht vereist 
is, evenals minder verdichting van de grond dankzij een 
grotere bandafdruk. Voor wie meer wil, is er de grotere 
bodemvrijheid voor de teelt van waardevolle groenten.

TWEE OF VIER: U BESLIST
De TD5 reeks kan worden uitgerust met twee- of 
vierwielaandrijvingsassen, om te garanderen dat uw 
tractor aan uw individuele eisen voldoet. De optionele 
tweewielaandrijving, beschikbaar op het TD5.95 
model biedt een strakke draaicirkel van 3,8 m: perfect 
voor traditionele landbouwbedrijven met krappe 
binnenplaatsen. De variant met vierwielaandrijving is 
eveneens wendbaar met een draaidiameter van 5,2 meter 
en de extra trekkracht die u inmiddels verwacht.

LADERVRIENDELIJKE TRACTOREN
De op de kolom gemonteerde hydraulische Powershuttle 
garandeert een uiterst soepele verandering van richting, 
perfect voor precisiewerk met de lader. De ergonomisch 
geplaatste hendel ligt natuurlijk in de hand en kan worden 
bediend terwijl u het stuur vasthoudt, voor extra veiligheid. 
Deze productiviteitsverhogende uitrusting, verkrijgbaar 
op de modellen TD5.85 - TD5.115 die uitgerust zijn met 
de hydraulische 12x12 Powershuttle-transmissie (maar 
niet in combinatie met de optionele kruipversnelling), 
vermindert vermoeidheid en verbetert veiligheid.



SPECIAAL ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT

VOORLADER12 13

New Holland beseft dat onmiddellijke integratie veel beter is dan iets dat achteraf wordt gemonteerd.  
De TD5 is volledig compatibel met de nieuwe 500TL- en 700TL-voorladers van New Holland. Zes modellen 
zijn verkrijgbaar om aan uw individuele vereisten te voldoen. Met hefvermogens van 1509 kg tot 2539 kg  
en hefhoogtes van 3 m tot 3,7 m vindt u gegarandeerd de perfecte lader voor elke situatie.

FOPS: VOOR EEN GERUST GEMOED INZAKE DE LADER
Zowel uitvoeringen met een cabine als ROPS-uitvoeringen bieden, wanneer uitgerust met de optionele 
overkapping, FOPS-technologie (systeem ter bescherming tegen vallende voorwerpen), om letsels door 
vallende voorwerpen te voorkomen.

MODELLEN  510TL 520TL 530TL 720TL 730TL 740TL

Max. hefhoogte (kg) 3 3,4 3,7 3,4 3,7 3,7
Max. hefvermogen (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 

Aanbevolen     O Optioneel     – Niet beschikbaar



LAGE BEVESTIGINGSPUNTEN
De lage bevestigingsbeugels van de lader 
garanderen uitzonderlijk zicht naar voor en 
achter, zowel wanneer de lader gemonteerd 
is, als wanneer deze verwijderd werd. De lage 
bevestigingspunten verlagen het algemene 
zwaartepunt van de tractor, voor meer stabiliteit 
bij het transporteren van ladingen in de volledig 
uitgestrekte positie.

VOORDEEL VAN SNELLE KOPPELING
Aanbouwapparaten kunnen snel en eenvoudig 
bevestigd worden dankzij de snelkoppelings-
technologie. Door middel van slechts één 
koppeling maakt u de aanbouwapparaten veilig 
vast, zodat u minder lang op de binnenplaats 
doorbrengt en meer tijd aan het werk besteedt. 
Hebt u uw lader altijd nodig? Verlaag uw 
gebruikskosten door de lader te verwijderen 
wanneer u die niet nodig hebt. De lader heeft 
immers eigen ingebouwde standplaatsen voor 
snelle opslag, en één snelkoppelstuk versnelt het 
proces nog meer.

KIJK OMHOOG. WAT ZIET U?
Uw lader, natuurlijk! Het design van het 
transparante dakpaneel werd zodanig ontwikkeld 
voor perfect zicht op uw volledig uitgestrekte 
lader. U profiteert van meer comfort, aangezien 
u vanuit uw comfortabele stoel een perfect zicht 
op uw lader hebt, vanaf de grond tot maximale 
hefhoogte. Verblind door de zon? Trek aan 
de geïntegreerde zonneklep voor bescherming 
tegen de felle zonnestralen.
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HYDRAULISCHE INRICHTINGEN DIE DE KLUS EENVOUDIG KLAREN
Het design van het hydraulische aanbod van de TD5 werd ontwikkeld voor operationele flexibiliteit, ongeacht 
de taak. Een optioneel hydraulisch debiet van 63 liter/minuut is mogelijk op de modellen met een groter 
vermogen en is meer dan voldoende voor algemene landbouwtaken. Veeleisende toepassingen zoals 
balen wikkelen, zijn kinderspel voor de TD5. Een speciale  stuurpomp van 37 liter/minuut zorgt ervoor dat de 
besturing buitengewoon licht blijft, zonder de cyclustijden van de lader in gevaar te brengen.

CENTRAAL GEMONTEERDE 
AFSTANDSVENTIELEN VOOR  
EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT
De TD5 kan worden uitgerust met twee 
centraal gemonteerde afstandsventielen 
die bediend worden via de ergonomisch 
geplaatste joystick. U kunt ook voor tot 
drie hydraulische afstandsventielen aan de 
achterzijde kiezen, die geactiveerd worden 
door middel van cabinehendels die voor 
een soepele inschakeling zorgen.

MECHANISCHE 
TREKKRACHTREGELING
De Flexion Bar™ trekkrachtregeling met 
meting op de onderste koppeling biedt 
bewezen betrouwbaarheid voor gelijkmatige 
grondbewerkingsdiepte, en bij het 
terugplaatsen van een werktuig tijdens het 
keren aan een wendakker. Dit eenvoudige, 
makkelijk te bedienen systeem maakt 
gebruik van speciale bedieningen die zich 
aan de rechterzijde van de bestuurder 
bevinden. Dankzij de exclusieve Lift-O-
Matic™-technologie brengt u werktuigen 
op kopakkers met de vingertoppen snel 
omhoog en omlaag, naar een vooraf 
ingestelde positie.

LIFT-O-MATIC™ PLUS
De nieuwe modellen met een 
hoger vermogen in het TD5-
gamma zijn nu verkrijgbaar met 
het gelauwerde Lift-O-Matic™ 
Plus-systeem. De ergonomische 
hendel biedt de mogelijkheid 
om te allen tijde een werktuig te 
heffen en terug naar een vooraf 
ingestelde werkdiepte te brengen. 
Dag in, dag uit.

HET JUISTE HYDRAULISCHE PAKKET

AFTAKAS EN HYDRAULISCHE INRICHTINGEN



DIRECT AFTAKASVERMOGEN

STERK, KRACHTIG EN ROBUUST
De hefinrichting aan de achterzijde werd onderworpen aan strenge tests 
en een nauwgezet kwaliteitscontroleproces, en garandeert topprestaties 
en betrouwbaarheid. De hef aan de achterzijde van categorie twee biedt 
een maximaal hefvermogen van 3565 kg. Indien uitgerust met de nieuwe 
optie met 2 hulphefcilinders kunnen de 3 topmodellen van de reeks, 
TD5.95 - TD5.115, een gigantische 4700 kg* heffen. Voor nog productiever 
werken rust u de tractor achteraan uit met de optionele snelkoppelingen  
om uw uitrusting snel aan te koppelen vanuit het comfort van de cabine.
* 4500 kg met R38-banden

ZUINIG AFTAKASTOERENTAL
Het aftakassysteem met directe aandrijving beperkt het vermogensverlies 
van de motor en het aantal slijtende onderdelen in de transmissie, voor meer 
productiviteit en betrouwbaarheid. De aftakas, die wordt ingeschakeld door 
middel van een speciale hendel in de cabine, stelt de bestuurder in staat 
langzaamaan vermogen te leveren aan een aangedreven werktuig. Er is  
een keuze aan aftakastoerentallen beschikbaar, zoals onder meer rijafhankelijk,  
540 en 540 ECO, nu nog tegen een lager motortoerental van 1535 tpm, voor 
minder brandstofverbruik en lawaai in de cabine.
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GELEIDING: UW OPLOSSING  
VOOR PRECISIELANDBOUW
De EZ-Guide 250 is uw antwoord op precisielandbouw.  
Dit systeem is uitgerust met een verbeterd scherm met hoge 
resolutie en u kunt ook een aanvullende gps-ontvanger gebruiken 
om activiteiten zoals bemesten nóg eenvoudiger en nauwkeuriger 
te maken, dankzij de ‘rijgeleiding’. Het systeem wordt eenvoudig 
ingesteld en bediend, en u kunt snel gegevens overdragen naar 
uw pc door middel van een USB-poort.

DOOR DE DEALER 
GEÏNSTALLEERDE 
ACCESSOIRES
Een ruim assortiment 
goedgekeurde onderdelen 
voor optimale prestaties 
van uw tractor, kan door 
uw dealer worden geleverd  
en geïnstalleerd.

360°: TD5

ONDERHOUD

De nieuwe TD5 werd ontworpen voor de ultieme eenvoud op het 
gebied van dagelijks onderhoud. Alle onderhoudspunten zijn 
eenvoudig bereikbaar vanaf de grond, en buitengewoon lange 
onderhoudsintervallen betekenen dat deze tractoren meer tijd in 
hun natuurlijke omgeving doorbrengen: het veld!

De motorolie en hydraulische 
olie worden gecontroleerd 
zonder de motorkap te 
openen, voor snellere controle 
en eenvoudiger onderhoud.

door deze vlot te verwijderen 
uit de makkelijk bereikbare 
bevestigingsplaats op de zijkant 
van het dakpaneel.

tensproeiervloeistof 
eenvoudig aan door 
de achterruit.

motorkap gaat wijd open 
en is volledig bereikbaar 
voor het onderhoud.

de luchtfilter snel en 
eenvoudig door niet meer dan 
drie klemmen te verwijderen.

naar buiten geschoven 
worden voor eenvoudige 
en efficiënte reiniging.

brandstoftank van 121 liter aan.



NEW HOLLAND STYLE

Wilt u dat New Holland deel uitmaakt 
van uw dagelijks leven? Blader dan 
door het uitgebreide aanbod op  
www.newhollandstyle.com. U vindt 
er talloze producten, zoals onder meer 
duurzame werkkledij en een selectie 
schaalmodellen. New Holland. Even 
persoonlijk als uzelf.

Scan de code om de apps te downloaden

Ervaar de New Holland 
What’s App!

NEW HOLLAND APPS

iBrochure
NH Weather
NH News
Farm Genius
PLM Calculator
PLM Academy

FINANCIERING OP MAAT  
VAN UW BEDRIJF
CNH Industrial Capital, de  
financiële diensten onderneming 
van New Holland, heeft een goede 
naam en faam in de landbouwsector. 
Advies en financieringspakketten op 
maat van uw specifieke behoeften 
zijn er beschikbaar. Dankzij  
CNH Industrial Capital geniet u van 
de gemoedsrust van het werken 
met een financieringsbedrijf dat 
zich in landbouw specialiseert. 

OPGELEID OM U ZO GOED 
MOGELIJK TE HELPEN
De technici van uw New Holland 
dealer krijgen regelmatig bijscholing. 
Deze scholingen gebeuren zowel 
via online cursussen als door middel 
van intensieve lessen in klasverband. 
Deze moderne aanpak garandeert 
dat uw dealer steeds de nodige 
capaciteiten heeft om de nieuwste 
en meest geavanceerde New Holland 
producten te onderhouden.

SERVICE PLUS –  
BLIJVEND VERTROUWEN
De Service Plus dekking van 
Covéa Fleet biedt eigenaars van 
New Holland landbouwmachines 
een aanvullende verzekering na 
het verstrijken van de contractuele 
garantie van de fabrikant. Vraag 
meer uitleg aan uw dealer.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
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 MODELLEN TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115

Motor*  F5C F5C F5C F5C

Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen / Emissieniveau Tier-Stage  4 / T / 2 / 4A-3B 4 / T / 2 / 4A-3B 4 / T / 2 / 4A-3B 4 / T / 2 / 4A-3B

Inhoud (cm3) 3400 3400 3400 3400

Boring en slag (mm) 99x110 104x110 104x110 104x110

Goedgekeurd biodieselmengsel  B100** B100** B100** B100**

Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 63/86 73/99 79/107 84/114

Nominaal vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 63/86 73/99 79/107 84/114

Nominaal motortoerental (tpm) 2300 2300 2300 2300

Max. koppel - ISO TR14396 (Nm) 351@1500 407@1500 444@1500 457@1500

Koppelstijging (%) 34 34 35 32

Verticale uitlaat   

Horizontale uitlaat  O O O O

Inhoud dieseltank (liter) 121 121 121 121

Onderhoudsinterval (uren) 600 600 600 600

Synchro Shuttle™ transmissie (30 km/u / 40 km/u)   – –

Aantal versnellingen (VxA) 12x12 12x12 – –

Minimumsnelheid (km/u) 1,78 1,82 – –

Versnellingen in het werkbereik van 4-12 km/h  6 6 – –

Synchro Shuttle™ transmissie 
[optionele kruipversnelling (30 km/u / 40 km/u)]  O O – –

Aantal versnellingen (VxA) 20x12 20x12 – –

Minimumsnelheid met kruipversnelling (km/u) 0,32 0,33 – –

Versnellingen in het werkbereik van 4-12 km/h  6 6 – –

Hydraulische Powershuttle transmissie (30 km/u / 40 km/u)  O O 

Aantal versnellingen (VxA) 12x12 12x12 12x12 12x12

Minimumsnelheid (km/u) 1,78 1,82 1,79 1,79

Versnellingen in het werkbereik van 4-12 km/h  6 6 6 6

Elektrisch

Alternator van 14 volt (Amp.) 120 120 120 120

Normale accucapaciteit (CCA / Ah) 920 / 120 920 / 120 920 / 120 920 / 120

Assen

Vooras met 2WA  – O – –

Vooras met 4WA    

Stuurhoek 2WA / 4WA (°) – / 40 55 / 40 – / 40 – / 40

Diff. slot vooraan met beperkte slip  O O O O

Elektrohydraulische diff.slotinschakeling  O O O O

Elektrohydraulische 4WA-inschakeling  O O O O

Draaistraal 2WA / 4WA (mm) – / 5500 4440 / 5510 – / 5580 – / 5580

Hydraulische inrichtingen

Vast slagvolume    

Hoofdpompdebiet (l/min) 47 47 47 47

Optioneel hoog pompdebiet (l/min) 63 63 63 63

Optioneel hoog debiet voor stuur- en servicepomp (l/min) 37 37 37 37

Stuur- en dienstpompdebiet
(mechanische omkeerinrichting / hydraulische omkeerinrichting) (l/min) 27 27 27 27

Lift-O-Matic™ Plus-systeem  O O O O

Lift-O-Matic™-systeem  O O O O

Flexion Bar™ mechanische trekkrachtregeling (MDC)
met meting op onderste koppeling    

Afstandskleppen

Type  Deluxe Deluxe Deluxe Deluxe

Max. aantal kleppen achteraan  3 3 3 3

Max. aantal snelkoppelingen op de hydraulische kleppen  6 6 6 6

Max. aant. centraal gemonteerde kleppen   2 2 2 2

Max. aantal snelkoppelingen op afstand centraal  4 4 4 4

Centraal gemonteerde joystickbediening  O O O O

Hefinrichting

Categorie achterhef  I / II II II II

Max. hefvermogen aan kogeleinden / met optionele 2 hulphefcilinders (kg) 3565 / – 3565 / 4700*** 3565 / 4700*** 3565 / 4700***

Max. hefcapaciteit doorheen het bereik (610 mm achter de kogeleinden) / 
met optionele 2 hulphefcilinders (kg) 2700 / – 2700 / 3450**** 2700 / 3450**** 2700 / 3450****

Geschikt voor voorlader  O O O O

Geïntegreerde laderjoystick  O O O O

Aftakas

Bekrachtigde aftakasinschakeling  O O O O

Motortoerental bij: 540 (tpm) 2200 2200 2200 2200

540 / 540E (tpm) 2200 / 1535 2200 / 1535 2200 / 1535 2200 / 1535

540 / 1000 (tpm) 2200 / 2261 2200 / 2261 2200 / 2261 2200 / 2261

Rijafhankelijk    
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 MODELLEN TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115

AFMETINGEN

 MODELLEN TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115

Remmen

Hydraulische remmen voor aanhangwagen  O O O O

Bestuurdersomgeving

Ophangplatform met centraal gemonteerde wegklapbare ROPS     

VisionView™ cabine met FOPS - OESO-code 10, niveau 1  O O O O

VisionView™ cabinecategorieniveau - EN 15695   2 2 2 2

Transparant dakpaneel  O O O O

Achterruitwisser/-sproeier  O O O O

Luchtgeveerde standaardstoel met veiligheidsgordel  O O O O

Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel  O O O O

Kantelbare stuurkolom  O O O O

Airconditioning   O O O O

Luchthercirculatiefilters  O O O O

Radio klaar   O O O O

Telescopische splintervrije spiegels  O O O O

Optimaal VisionView™ geluidsniveau in cabine - 77/311EEC (dBA) 78

In de fabriek gemonteerd zwaailicht  O O O O

Gewichten

Minimaal onbelast gewicht / verzendgewicht:

   2WA-vooras met ROPS (kg) – 3250 – –

   4WA-vooras met ROPS (kg) 3500 3500 3500 3500

   2WA-vooras met cabine (kg) – 3540 – –

   4WA-vooras met cabine (kg) 3740 3740 3740 3740

2WA Max. toelaatbaar gewicht bij 30 km/u (kg) – 5600 – –

4WA Max. toelaatbaar gewicht bij 40 km/u (kg) 5800 6000 6500 6500

 Standaard      O Optioneel      – Niet beschikbaar       

* Ontwikke ld door FPT Industrial      ** Voorwaarden van toepassing      *** 4500 kg met R38-banden      **** 3300 kg met R38-banden

Afmetingen met achterbanden*****  16.9R34 18.4R34 16.9R38 16.9R38

A Totale lengte incl. steun vooraan tot hefinrichting achteraan****** (mm) 4320 4320 4320 4320

B Min. breedte met standaardspatbord (mm) 1920 1920 1920 1920

C Hoogte vanaf centrum van de achteras tot bovenkant van ROPS (mm) 2006 2006 2006 2006

Hoogte vanaf centrum van de achteras tot bovenkant  

van weggeklapte ROPS (mm) 1340 1340 1340 1340

Hoogte vanaf centrum van de achteras tot dak van de cabine  (mm) 1890 1890 1890 1890

D Min. totale hoogte tot cabinedak (mm) 2640 2665 2690 2690

E Wielbasis: vooras met 2WA (mm) – 2488 – –

vooras met 4WA (mm) 2280 2280 2280 2280

F Spoorbreedte (min./max.) (mm) 1424/2133 1424/2133 1422/2135 1422/2135

G Bodemvrijheid (mm) 442 464 495 495

***** Behalve de vermelde achterbanden zijn ook de volgende achterbanden verkrijgbaar: 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     ****** Inclusief frontgewichten



NEW HOLLAND TOP SERVICE:  
KLANTENONDERSTEUNING EN –INFORMATIE

TOPBESCHIKBAARHEID
We zijn er altijd voor u: 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, heel het jaar 
door! Welke informatie u ook nodig 
hebt, wat uw probleem of vraag ook 
is, u hoeft enkel het gratis nummer* 
van de New Holland Top Service  
te bellen.

TOPSNELHEID
Supersnelle levering van onderdelen: 
wanneer u ze nodig hebt, waar u ze 
nodig hebt!

TOPPRIORITEIT
Snelle oplossingen tijdens het 
seizoen: omdat uw oogst niet  
kan wachten!

TOPTEVREDENHEID
Wij zoeken de oplossing die 
u nodig hebt, volgen ze op en 
houden u op de hoogte: tot u 
100% tevreden bent!

BIJ UW DEALER

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 - 11/14 - TP01 - (Turijn) - 140009/NLO
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 Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 

het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het 
volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. 
Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.


