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ADEQUADOS PARA QUALQUER TRABALHO 
QUALQUER QUINTA,  
QUALQUER ORÇAMENTO.
A New Holland Agriculture confirma a sua liderança no segmento de tratores de gama média, com uma oferta 
completa e atualizada de modelos. Da série T5 Tier 4B com a transmissão Electro Command™ que continua 
a ser o produto de referência no segmento de maior potência e que foi agraciada com o título “Best Utility” na 
competição de Melhor Trator do Ano 2017, à série T5, a sucessora natural da gama T5000 e que oferece diversos 
melhoramentos em termos de compacidade, desempenho e competitividade. A gama T4 PowerStar™ passa 
agora a ser a T4, continuando a oferecer um elevado desempenho e o mesmo nível de fiabilidade da marca, 
uma verdadeira máquina multifuncional para os mais diversos trabalhos na quinta. Por fim, temos a gama TD5, 
que oferece a combinação perfeita de facilidade de gestão, versatilidade e produtividade - tudo isto a um preço 
altamente competitivo. Na New Holland encontrará um trator de gama média para todas as suas necessidades, 
mas com um desempenho que será decididamente superior à média da gama!

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

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

T4 T4.65  |  T4.75

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



T5 Electro Command™

MULTITAREFA 
AGORA  
MAIS FÁCIL

A produtividade e o conforto foram melhorados, graças ao melhoramento da suspensão dianteira e ao aumento da capacidade de 
elevação traseira para elevar alfaias ainda mais pesadas. Maior flexibilidade para tarefas mais pesadas com o novo eixo heavy-duty com 
rodas de 1 metro, e peso máximo permitido aumentado para até 8,0 toneladas. Conforto e visibilidade superiores na cabine VisionView™ 
com os espelhos de ângulo largo e o pacote de iluminação LED mais luminoso. As transmissões 16 x 16 Electro Command™ permitem 
adaptar a velocidade de marcha em frente ou marcha-atrás à tarefa a realizar e aproveitam a potência do motor ECOBlue™ compact 
HI-eSCR Tier 4B (até 24% mais reserva de binário), com um consumo de combustível mais baixo com a função ECO 40 km/h.

Modelos T5.100 T5.110 T5.120
Motor

Cilindros/Cilindrada (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Potência – ISO 14396 (kW/CV) 73/99 79/107 86/117

Transmissão

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

Electro Command™ com Creeper 32 x 32 32 x 32 32 x 32

Dimensões e peso 

Raio de viragem mín. (mm) 4960 4960 4960

Peso mín. (kg) 4550 4550 4550

Mudança para o nível seguinte
A transmissão 16 x 16 Electro Command™ 
proporciona mudanças de oito velocidades  
sem embraiagem, juntamente com os modos 
“auto road” e “auto field” para uma operação 
ainda mais fácil.

Resposta shuttle ajustável
Torne os solavancos, movimentos 
bruscos e grão derramado uma coisa  
do passado, ajustando a sensibilidade  
da mudança de sentido de marcha.



A gama T5 foi concebida para ser o derradeiro “tudo-em-um” das explorações mistas modernas da atualidade. Quer esteja  
a fazer trabalhos com os carregadores, a trabalhar com alfaias montadas na parte dianteira ou traseira ou a circular pela estrada, 
a gama T5 coloca à sua disposição funcionalidades de elevada qualidade num conjunto compacto. Uma grande variedade de opções 
personalizáveis, que vão desde caixas de velocidades até motores, juntamente com a gestão de velocidades do motor e com o melhor 
consumo de combustível do segmento, fazem da T5 um conjunto vencedor.

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

Cilindros/Cilindrada (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Potência – ISO 14396 (kW/CV) 55/75 63/86 73/99 79/107 84/114

Transmissão

Synchro Shuttle™/com Creeper 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

Powershuttle Hidráulica/com Creeper 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™/com Creeper 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

Dimensões e peso

Raio de viragem com SuperSteer™ (mm) 3905 3905 3905 3905 3350

Peso mín.eixo dianteiro  
4WD com cabina (kg) 3700 3700 3700 3700 3700

Maior flexibilidade e versatilidade 
Com opção de preparação para carregador, 
TDF de 3 velocidades para suportar qualquer 
alfaia, capacidade de elevação traseira  
de 4400 kg e uma grande potência, eixos  
e escolha de transmissões.

Máxima eficiência 
Com o melhor consumo da classe, ECO 40 km/h 
para transportes económicos em combustível  
e Gestão da Velocidade do Motor com regulação 
de 2 velocidades para responder rapidamente 
às necessidades das diferentes tarefas.

T5
COMPLETA 
COMPACTA 
COMPETITIVA



T4

Modelos T4.65 T4.75
Motor

Cilindros/Cilindrada (n°/cm3) 4/3400 4/3400

Potência – ISO 14396 (kW/CV) 48/65 55/75

Transmissão

Synchro Shuttle™/com Creeper 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20

Powershuttle Hidráulica/com Creeper 12 x 12/20 x 20 12 x 12/20 x 20

Dimensões e peso

Distância entre eixo dianteiro 4WD (mm) 2132 2132 

Peso mín. eixo dianteiro 4WD com cabina (kg) 2830 2830 

SEMPRE PRONTA 
QUANDO VOCÊ 
ESTIVER

Os dois modelos da gama T4 têm sido projetados em seu redor, para levar o conforto e a produtividade a um nível completamente novo. 
Com 65 a 75 CV, é o parceiro de produtividade perfeito para agricultores, municípios e outros operadores. Estilo distinto, desempenho 
responsivo, um Powershuttle hidráulico com uma opcional coluna montada para um trabalho de carregador preciso, e uma série de 
opções personalizáveis, significa que o seu T4 é tão individual como você.

Transmissão Powershuttle
O Powershuttle hidráulico com 
creeper fornece velocidades tão 
baixas quanto 170 m/h. As mudanças 
de direção sem embraiagem vêm 
como padrão.

Painel ergonómico do Command Arc
Todos os controlos principais são agrupados no 
painel Command Arc, um conjunto ergonómico 
que permite executar as operações mais 
frequentemente utilizadas com conforto, e assim 
melhorando a produtividade e reduzindo a fadiga.



Modelos TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115
Motor

Cilindros/Cilindrada (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Potência – ISO 14396 (kW/CV) 63/86 73/99 79/107 84/114

Transmissão

Synchro Command™ 12 x 4 – – –

Synchro Shuttle™/com Creeper 12 x 12/20 x 12 12 x 12/20 x 12 –/– –/–

Powershuttle hidráulica 12 x 12 12 x 12 12 x 12 12 x 12

Dimensões e peso 

Raio de viragem mín. (mm) 5500 5510 5580 5580

Peso mín. (kg) 3740 3740 3740 3740

TD5
O VERDADEIRA  
VALOR DA TRADIÇÃO

Powershuttle hidráulica
O posicionamento preciso do carregador  
é tão fácil como contar até 3, com  
a Powershuttle montada na coluna.

Impressionante capacidade  
de elevação
A capacidade máxima de elevação  
é de 4700 kg com dois cilindros 
auxiliares para um trabalho de engate 
sem esforço.

Os valores agrícolas tradicionais de um design robusto, eficiência e simplicidade em geral são exatamente o que a gama TD5 oferece. 
Mas trata-se de uma agricultura tradicional do século XXI, ou seja, com a oferta de uma cabina confortável para os longos dias de 
trabalho. Motores F5C de 3,4 l com tecnologia Common Rail em conformidade com a norma Tier 4A nos modelos TD5.85 ao TD5.115, 
que proporcionam uma redução de 10% do consumo de combustível. Esta gama admirável exibe o distintivo design New Holland  
e também disponibiliza uma versão ROPS com uma canópia opcional compatível com FOPS.

– Não disponível
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Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os 
desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamento destinado a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de 
vendas. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 07/17 - (Turin) - 170007/POO
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