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SPECIAL FEATURE

EXCLUSIVA CABINA BLUE CAB™ 4 
Ultrapassando a legislação atualmente exigida, consiga o máximo nível de proteção Categoria 4 simplesmente carregando num botão. 
Com um nível de ruído de 77dBA converte-se na melhor do seu segmento.

NOVO SISTEMA HIDRÁULICO PREMIUM 
Transmissão direta de potência à Tdf traseira e hidráulico dianteiro com Tdf 1000 totalmente integrados.  
Capacidade do depósito de combustível ampliada a 98 litros.

IMBATÍVEIS MOTORES FPT TIER 4A
Maior eficiência de combustível e até 106 CV e 425 Nm de binário máximo.

EXCLUSIVO EIXO DIANTEIRO SUPERSTEER™ 
Gestão Auto 4RM, 157 mm de maior distância entre eixos que qualquer trator deste segmento  
para uma maior estabilidade e tração. Poupe tempo nas manobras graças aos seus 76º de rotação. 

NOVO T4 FNV
SEGURO E
PRODUTIVO.

B
T

S

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   APOIO E INFORMAÇÃO 24/7.  
*A chamada é gratuita desde que efectuada a partir de um telefone fixo.  
Se a chamada for feita de um telemóvel, consulte as taxas com o seu operador.
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maximizE O SEU potencial
    Nunca é cedo demais para preparar o seu tractor e planear a sua estratégia para uma colheita bem-sucedida.

Com um planeamento cuidadoso, peças fiáveis e atendimento personalizado, pode ter a sua máquina pronta e otimizar 
os seus resultados.

Para ajudá-lo a maximizar o seu potencial, a New Holland combina testes rigorosos, equipas de campo em nível local e 
atendimento personalizado dia a dia. Até 31 de Dezembro de 2018, pode aproveitar as ofertas imperdíveis em revisões, 
serviços e peças sobresselentes para economizar agora e durante a campanha.

Optar pelos serviços profissionais da New Holland significa tranquilidade e mais tempo para concentrar-se na sua  
atividade.
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eSpecial iNVERNO

Todos os preços apresentados nesta revista são sem IVA. Salvo erro tipográfico. Oferta válida até 31 de Dezembro de 2018. Fotos não contratuais.

bATERIAS E VIDROS EM
DE DESCONtO15%

ATé...

Um pequeno investimento pode evitar um muito maior mais adiante!

  FiltRoS De óleo
O filtro de óleo é um elemento chave na manutenção do motor, dos seus componentes e do seu 
rendimento. O óleo deve estar perfeitamente filtrado, drenado de impurezas, para evitar que as 
partículas se instalam nas paredes do motor, o que a longo prazo, pode causar danos e até avaria.

Recomendamos trocar o filtro de óleo cada 600 horas para conservar:

  O fluxo de óleo de motor   O bom estado do óleo 

tRaNQUiLiDaDE tOtaL COm qUALIDADE ORIgINAL

  BateRiaS
A bateria tem um papel fundamental na sua máquina, fornecendo a energia que necessita 
para arrancar, bem como para o funcionamento de consumidores elétricos adicionais.

Depois dos pneumáticos, o sistema elétrico é a segunda causa mais comum de avaria. 
Portanto, é vital verificar a bateria e o circuito elétrico antes de cada inverno para preparar 
a sua máquina para as mudanças de temperatura e prolongar a sua vida útil.

aS BateRiaS neW HollanD GaRanteM:

  Uma vida útil mais longa: 
Duração até 3 vezes maior.

  Maior autonomia:  
Resistência à vibração 30 vezes maior.

  Melhor arranque: 
Aproveitamento do valor real da capacidade de Ah. 
Até 10% mais.

  Carga mais rápida:  
Até 50% mais de admissão.

  Manutenção reduzida: 
Consumo de água 7 vezes menor.

  Maior segurança:  
Integridade de juntas e proteção de furos de 
desgaseificação.

  Economia de combustível: 
Consumo reduzido entre 0.8-2.5%. 

  pintURaS
Como pode mantar a pintura como no primeiro dia? 

Com a nova embalagem otimizada, as pinturas New Holland  
oferecem-lhe o mesmo acabamento de alta definição por menos:

   Sem frascos

  Densa e cremosa

  Bom preço

NOVO 
DESIgN

1.   Escolhe sempre baterias com a amperagem (Ah) e 
capacidade de arranque (CCA) as mais altas possíveis 
em relação ao nível de potência do seu motor.

2.   Não caia na tentação de comprar uma bateria mais 
barata, com uma menor capacidade.

3.   As baterias NÃO ORIGINAIS aumentam o risco de avaria, 
interrupção e até explosão.

CONSELHOS E RECOmENDAÇÕES 
DE ESPECiaLiStaS NEw HOLLaND
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  cHaRRUaS
Otimize o seu terreno para a sementeira e cultivo com uma grande 
variedade de modelos da mais alta qualidade adaptados para diferentes 
condições de trabalho.
Todas as charruas New Holland podem equipar-se com sistema de 
proteção por parafuso fusível ou por sistema hidráulico.

NOVIDADE 
2018

cHaRRUaS ReVeRSÍVeiS 
SUSpenSaS

Gamas disponíveis médias, reforçada 
e extra reforçada; disponíveis desde 3 

até 6 ferros e largura de  
trabalho fixo.

1
cHaRRUaS ReVeRSÍVeiS 

SUSpenSaS eM V
Gamas disponíveis: média, reforçada 
e extra reforçada; disponíveis desde 3 

até 7 ferros e largura de 
trabalho variável.

2
cHaRRUaS ReVeRSÍVeiS 

SeMi-SUSpenSaS
Modelos PSH e PSH V. Estas charruas 

são ideais para operações de 
transporte intensivas modelos com 

largura variável e de 6 a 8 ferros.

3

  GaDanHeiRaS e Volta FenoS
Para otimizar a sua produção de feno e  
ajudá-lo a secar a forragem, a New Holland 
lança uma nova gama de gadanheiras e junta 
fenos.

MelHoRe a SUa colHeita
Existe uma vasta gama de modelos de gadanheiras New Holland com 
larguras de corte diferentes, entre as quais a que melhor se adapta às 
suas necessidades, seja a trabalhar em campos estreitos, irregulares 
ou grandes espaços abertos.

GaDanHeiRaS De 
DiSco ReBocaDaS

GaDanHeiRaS De DiSco 
SUSpenSaS

  Sistema Vari-Float para altura 
de corte uniforme.

  Discos duráveis para um 
rendimento extra em todos os 
cultivos.

  Dedos condicionadores PE 
condicionado opcional para 
acelerar a secagem.

  Sistema de difusão amplia Top 
Dry para secagem rápida e 
cultivos húmidos.

  Sistema de molas flutuantes 
que reagem à pressão 
do chão para um corte 
uniforme.

  3 tipos de condicionadores: 
dedos PE, dedos metálicos e 
rolos de borracha Chevron.

  Tecnologia segura TopSafeTM 
quando a gadanheira 
encontrar obstáculos.

otiMize a SUa pRoDUçÃo De Feno
Permitindo arejar e secar o feno mais 
rapidamente, os volta fenos da New Holland 
foram desenhados para uma longa vida útil 
e um desempenho fiável. As gamas ProTed 
e ProRotorTM têm várias funções de valor 
acrescentado: 

  Grande largura de 8,8 metros para 
otimizar a relação cavalos / largura

  Limpeza dos limites de parcelas para 
uma recoleção mais fácil

  Pode trabalhar com até duas linhas para 
acelerar a ação de barrido

  Direção automática para evitar zonas 
sem trabalhar

Preparar-se para uma colheita abundante requer investir no equipamento adequado. Com a gama de alfaias  
New Holland, beneficiará de uma seleção completa de alfaias duradouras para facilitar-lhe tanto a preparação do 
terreno, como o corte e manuseamento da forragem. 

OtimizE O SEU tERRENO E SEmENtEiRa  
coM alFaiaS neW HollanD
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ManUtençÃo DO SEU tRaCtOR

Todos os preços apresentados nesta revista são sem IVA. Salvo erro tipográfico. Oferta válida até 31 de Dezembro de 2018. Fotos não contratuais.

ReViSÃo DaS 1.200 HoRaS 
paRa o SeU t4.110 lp
Revisão a realizar cada 1.200 horas ou cada ano 
que inclui:
 Mudanças de fluidos e de filtros Originais New Holland.

   Mão-de-obra incluída.

  Manutenção normal de acordo com o manual do 
operador.

Outras operações requeridas adicionalmente serão pagas 
pelo cliente.

REVISÃO 
paRa t4.110 lp

1.200
 HoRaS

FINANCIE  A 0% TAN 
DURaNtE 12 mESES 

2,638% t.a.E.G.*

*TAEG: 2,638% com TAN 0% calculada para o exemplo de contrato em leasing de 12 meses, no valor de 15.000€ com 20% de entrada inicial e valor residual de 
1€. Despesas iniciais de 120€. Portes – 2€. Campanha realizada em conjunto com o BNP Paribas Lease Group S.A., em leasing com base em taxa fixa. Cam-
panha válida para clientes que já possuam um financiamento em leasing vigente com o BNP Paribas Lease Group para um trator da marca NEW HOLLAND, e 
para clientes com financiamento novo em leasing para um trator da marca NEW HOLLAND. Financiamento sujeito à aprovação do nosso parceiro financeiro com 
montante mínimo de 2.000€ e montante máximo de 15.000€. Seguro de vida obrigatório contratado através do BNP Paribas Lease Group S.A. Acresce IVA à taxa 
legal em vigor a todos os valores acima mencionados. Campanha válida até 31 de Dezembro de 2018. Oferta limitada ao stock existente e nos concessionários 
aderentes – Informe-se já no seu concessionário NEW HOLLAND ou no BNP Paribas Lease Group, S.A.

a SUa aGRiCULtURa 
DE PRECISÃO

TEM A CERTEZA DO QUE O SEU TRACTOR  
eStá pRonto paRa a SeMenteiRa?

CONSULTE O SEU 
CONCESSIONÁRIO

PaRa CONHECER 
a SUa OFERta DE 
REViSãO



7Todos os preços apresentados nesta revista são sem IVA. Salvo erro tipográfico. Oferta válida até 31 de Dezembro de 2018. Fotos não contratuais.

ReViSÃo Da SUa mÁQUiNa

aNtECiPE O aJUStE FiNO Da SUa mÁQUiNa
coM UMa ReViSÃo coMpleta

5

3

2

1

6

7

4

bARRA DE CORTE 
  Barra de corte, sem-fim, 
moinho, transmissão e 
patins

1
ALImENTADOR 
  Estado geral

  Rolamentos, eixos e 
correias

2

mOTOR
  Condições gerais 

   Manutenção (filtros, óleos)

  Sistema de pós-tratamento

4

SISTEmA LImPEZA FIxO
  Ajuste das caixas

  Cirandas

  Selagem

3

TEgÃO 
  Lâminas, cadeias e pinhões do elevador de grão

  Sem-fim de enchimento do tegão

5

SISTEmA ELéTRICO 
  Alternador e baterias

  Sensores

  Atualização software e códigos 
de erro

6
CORTADOR E ImPULSOR 
  Facas e contra facas

  Rolamentos e polias

7

CAbINA 
  Climatizador 

  Luzes (LED)

  Assentos 

8

8

200pOntOs DE 
COntrOlO

Verificação eletrónica 
gratuita com a revisão 
de inverno.

Até

20%
de desconto em 
embraiagens

OFERTA
ExCLUSIVA

Até

20%
de desconto em 

assentos

Até

15%
de desconto em 

correias
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eSpecial mÁQUiNaS DE ViNDimaR

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO PVP

47699254 sACUDIDOr 37,45 €

84171535C sACUDIDOr 33/15 mm 37,45 €

84255554 pAtIM prEtO 4,16 €

944028054 pAtIM BrAnCO 2,28 €

87586176 BIElA rECtA 58,26 €

87586178 BIElA CUrVA 60,34 €

913126098 BrIDA GODÉs 7,26 €

944026645 CIntA trAnspOrtADOrA 130,00 €

944029158 CHApA pAtIM MODErnA InOX. 3,40 €

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO PVP

944029647 GODÉ DIrEItO GrAn CAp. 17,66 €

944029648 GODÉ EsQUErDO GrAn CAp. 17,66 €

944023785 GODÉ DIrEItO pEQUEnO 15,23 €

944023786 GODÉ EsQUErDO pEQUEnO 15,23 €

944024789 KIt 10 GODÉs GC DIr. 944029647 234,06 €*

944024790 KIt 10 GODÉs GC EsQ. 944029648 234,06 €*

87629861 KIt 10 GODÉs pEQ. DIr. 944023785 202,85 €*

87629862 KIt 10 GODÉs pEQ. EsQ. 944023786 202,85 €*

aPOStE NaS peçaS oRiGinaiS neW HollanD

*Os Kits de godés vêm com os seus respetivos rebites e bandas.

PRóximaS FEiRaS aGRíCOLaS Em PORtUGaL

5 de Setembro - 7 de Setembro

AgroGlobal, Valada Do ribatejo
Agrícola, Agricultura, Grandes Cultu-
ras, Máquinas e Equipamentos.  
www.agroglobal.pt

15 de Novembro - 17 de Novembro

tecFresh, santarém
II Feira Tecnológica para  
Frutas e Hortícolas.  
www.techfresh.pt
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REmAN

OS 5 PaSSOS CHaVE DO NOSSO 
pRoceSSo De ReconStRUçÃo

LOS 5 PASOS CLAVE DE NUESTRO PROCESO  
DE RECONSTRUCCIÓN

1 - DESMONTAJE
Todos los cascos se desmontan completamente para 
inspeccionarse.

2 - COMPROBACIONES Y LIMPIEZA
Cada componente se limpia a fondo y se comprueba según 
las últimas especificaciones de los recambios originales o se 
sustituye por una pieza nueva.

3 - SELECCIÓN
Todos los componentes se actualizan según la especificación 
más reciente de los recambios originales o se sustituyen por 
una pieza nueva.

4 - MONTAJE
La pieza reconstruida acabada se vuelve a montar.

5 - PRUEBA
El producto final se evalúa minuciosamente en bancos de 
ensayo para garantizar que sus prestaciones sean idénticas  
a las de las piezas nuevas.

5
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SeleçÃo
Todos os componentes são reconfigurados de acordo com 

as mais recentes especificações das peças originais ou 
substituídos por peças novas.

MontaGeM
A peça reconstruída acabada é novamente montada.

teSteS
O produto final é minuciosamente verificado em bancos de 

testes para garantir que o seu desempenho é idêntico ao de 
uma peça nova.
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contRolo e liMpeza
Todos os componentes são minuciosamente limpos e 

verificados de acordo com as mais recentes especificações 
das peças originais ou substituídos por peças novas.

QUatRo RazÕeS iMpoRtanteS PARA ESCOLHER REMAN

QUALIDADE E DESEMPENHO

PREÇOS ATRATIVOS GARANTIA

PROTEÇÃO AMBIENTAL

linHa ESPECiaL
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aGRicUltURa DE PRECiSãO

ENTREVISTA AO SR. mANUEL PAIm NA qUALIDADE DE gERENTE DA AgROTERRA
USUáRio De aGRicUltURa De pReciSÃo neW HollanD
 
Gostaria que nos descrevesse genericamente a sua actividade agrícola.
Eu sou Agricultor e sou também socio de uma empresa que se chama AGROTERRA e que se dedica à prestação de 
serviços em agricultura há sensivelmente 30 anos. Estamos mais especializados na cultura do milho e trabalhamos 
cerca de 2000 hectares de milho. Eu enquanto agricultor e em empresas onde sou sócio produzo a maior parte. 
Depois há um conjunto de situações que é gerida pela AGROTERRA aos níveis operacional, técnico e comercial. 
 

além do milho produz mais algum produto?
Sim, temos uma produção relativamente pequena de ervilha que ronda 
os 300 a 350 hectares anuais e existe um pequeno efectivo pecuário. 
 

Quando tomou contacto com a agricultura de precisão como ela é 
entendida actualmente?
Nós iniciámos em 2001 portanto há sensivelmente 17 anos com as 
ceifeiras a produzir os mapas de rendimento e os tractores já nessa 
altura com condução automática e aplicação variável de adubo. 
 

Foi portanto um pioneiro da agricultura de precisão?
Eu diria que sim. Ao nível dos kit’s de rendimento nas ceifeiras não 
sei se fomos os primeiros, mas no que respeita à aplicação variável 
estou convencido que fomos os primeiros em Portugal a fazê-lo. 
 

em que medida é que a agricultura de precisão o ajudou a melhorar a 
sua agricultura?
Globalmente, a agricultura evoluiu muito. Numa propriedade que cultivamos, quando eu era novo trabalhavam 
mais de 300 pessoas. Hoje trabalham duas pessoas e o restante são serviços contratados. E com isto entretanto 
também a produção evoluiu exponencialmente.

Actualmente, acho que quanto mais informação o agricultor tiver mais pode tomar decisões acertadas e que 
o levem a uma condição de sucesso. A informação detalhada da produtividade é uma dessas informações 
importantes mas tem de ser complementada por muito mais conhecimento. É fundamental o conhecimento 
por exemplo do solo que se está a trabalhar, assim como das condições climatéricas características, etc. 

Há uma tendência agora para pensar que a agricultura de precisão resolve todos os problemas e eu 
enquanto agricultor posso estar num escritório em Lisboa e controlar tudo à distância, mas isso não é bem 
assim. Portanto posso dizer que ajudou. É um facto, mas vejo mais como um apoio à tomada de decisão do 
agricultor porque se o agricultor não tiver depois o conhecimento e a experiência não funciona. De qualquer 
modo eu tenho uma menor variabilidade do que outros agricultores porque eu só faço agricultura regada 
por pivots, de modo que pelo menos falta de água é um desafio que normalmente não tenho de enfrentar. 
 

portanto pegar no mapa de rendimento e fazer um mapa de aplicação sem mais não oferece a garantia de melhoria da 
produtividade.
Não. De todo. O mapa faz as manchas mas depois é preciso descobrir porque é que não produziu 
milho ali. É preciso um acompanhamento muito próximo e diário da cultura. Há uma infinidade de 
variáveis. Infestantes, insectos, má drenagem, falta de água, etc. O agricultor continua a ser o factor 
que faz a diferença com a sua experiência, a sua observação directa ao longo de anos do evoluir das 
culturas. E depois os anos são todos diferentes. Um ano é de uma maneira, outro é de outra. O clima 
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é imprevisível. As zonas de maior produtividade num ano são num sítio, noutro ano não noutros.  
 

Quais são no seu entender as ameaças de um mau entendimento da agricultura de precisão?
Penso que sobretudo há uma tendência para variar demasiado ao nível do pormenor e esquecer por vezes as 
grandes decisões. O panorama mais geral. 
 

e como vê os equipamentos de agricultura de precisão new Holland no contexto dos seus equipamentos?
Os nossos tractores estão equipados com sistemas de agricultura de precisão da New Holland. No modelo 
T8 temos um sistema relativamente simples de condução assistida que ao nível da precisão apresenta 
um erro máximo de 15cm porque é um tractor que utilizamos para mobilização de solos e portanto não 
necessitávamos de um sistema com muita precisão. Neste caso o ganho é essencialmente de diminuição 
do cansaço do operador e ter um controlo cartográfico das áreas que já estão feitas e o que falta fazer 
para fazer uma optimização dos recursos. Depois temos outros dois tractores que utilizamos para a 
sementeira, pulverização e adubação. Neste caso temos um New Holland T6 que está equipado com um 
equipamento topo de gama da New Holland com ISOBUS e precisão RTK por modem com erro máximo de 
2,5cm. Tivemos alguns problemas inicialmente mas neste momento a situação está estabilizada e temos os 
equipamentos a funcionar em pleno. A New Holland é um líder mundial em equipamentos para agricultura 
e penso que está também na liderança na agricultura de precisão, penso que por vezes o que falta é que 
haja mais algum interesse por parte dos concessionários porque alguns ainda não perceberam como a 
tecnologia em agricultura é importante para o seu sucesso e também para o sucesso dos agricultores. 
 

essa é a perspetiva do agricultor. e quanto à perspetiva do prestador de serviços?
É importantíssimo que os prestadores de serviços estejam cada vez mais apetrechados com este tipo de equipamento 
de modo a que os agricultores um pouco mais pequenos possam também ter acesso à tecnologia e assim melhorar 
a sua agricultura. O mercado é cada vez mais exigente e que não investir e não se actualizar terá dificuldades. 
 

e quanto aos tractores new Holland?
A minha opinião não poderia ser mais positiva. Estamos muito satisfeitos com as máquinas. A New Holland é uma 
marca com créditos firmados, está há muitos anos no mercado como líder e para nós é para continuar a ser a 
nossa aposta. Familiarmente como sabe, fui ligado muitos anos a outra marca, 60 anos para ser mais concreto, 
que é a idade que tenho. Quando tivemos de optar por uma outra marca há alguns anos e por diversas razões, a 
escolha foi fácil. Optámos pelo líder de mercado e a referência no tipo de agricultura profissional que fazemos. 
 

e quanto ao futuro?
Temos de continuar com atenção, primeiro. 
Este ano na Agroglobal vão estar uma série 
de estudos e ensaios em agricultura de 
precisão e é preciso dar muita atenção 
ao que se está a desenvolver. Nem toda 
a investigação é aplicável à agricultura 
real, mas há que conhecer e avaliar. Se 
for excluível e rentável há que aplicar. 
 
 

Resta-me em nome da new Holland agradecer 
o tempo que nos disponibilizou e a sua 
preferência pela nossa marca e fica encontro 
marcado para a agroglobal já em Setembro.
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SeRViço

  Assistência 24/7       Aconselhamento especializado       Técnicos qualificados

  centRo De atençÃo eSpecializaDo
Obtenha um aconselhamento personalizado quando mais precisar.

Com uma chamada, contacte a nossa Equipa de Assistência New Holland para 
encontrar a melhor solução para a sua consulta, seja informação sobre algum 
produto ou se necessita contactar o seu concessionário mais próximo para 
solicitar assistência para uma emergência. 

  loGÍStica eFiciente
Para funcionar em pleno rendimento, necessita obter as peças necessárias no menor tempo possível ao longo do ano, 
especialmente durante a colheita.
Portanto, a New Holland estabelece os objetivos mais altos para assegurar que receba as peças que necessita no 
momento certo onde quer que esteja:

  Catálogo de existências completo na rede New Holland
  Número de existências otimizadas de acordo temporada anterior
  Mais de 46.000 peças enviadas cada ano

Para garantir que aproveite o melhor da sua máquina, desenvolvemos uma 
variedade de serviços pós-venda para cobrir o seu leque de necessidades.

SERViÇO PERSONaLizaDO 
ao lonGo Do ano

1.0 0 0 .0 0 0  D e  oBRiG a D o
A página Facebook da New Holland 
alcançou o milhão de «Like».  
Muito obrigado pelo seu apoio!

MilHÃo  
De FÃS1

Um grande OBRIGADO 
também aos nossos 
100.000  
seguidores  
no Instagram.
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após a aquisição da Kongskilde agriculture o ano passado, a new Holland iniciou a integração gradual de 
alfaias agrícolas na sua oferta de produtos e esteve na FiMa 2018, em espanha, onde esta nova linha de 
produtos foi vista pela primeira vez. 

Durante a Feira várias alfaias foram expostas: 
O rototerra RVM 180 QG que é usado principalmente para o controlo de ervas daninhas e a preparação de terreno. 

Charruas reversíveis suspensas, modelos PM V4980H e PX V6980H. Com esta alfaia obtém um perfeito invertido do 
prisma da terra, para um controlo mecânico das ervas daninhas, quebra ao nível capilar, mistura perfeita de resíduos e 
fertilizante, bem como ajuda à liberação de nutrientes através da mineralização. 

O cultivador ST300R, o estratégico desenho do conjunto de grades, permite o movimento da máxima quantidade de terra, 
incorporando os resíduos vegetais, com um baixo requerimento de potência e um menor desgaste. 

Gadanheiras suspensas de discos frontais e traseira, com e sem acondicionador, Duradisc F 300, Discutter P 320 e 
Discutter F P 320. 

APRESENTAÇÃO DA NOVA LINHA DE ALFAIAS NEW HOLLAND

mUNDO neW HollanD

Os novos produtos em destaque com 
as cores amarela e azul da marca 
serão distribuídos em Portugal, 
junto com outras alfaias de feno, 
forragem e lavoura, através da rede 
de concessionários New Holland. 

O cliente pode contactar o seu 
concessionário New Holland para tudo 
em relação à assistência, manutenção 
e pós-venda. A rede receberá a ajuda 
de uma equipa especializada em 
vendas e assistência técnica com a 
devida especialização no segmento 
de lavoura, feno e forragem.

Charrua reversível suspensa modelo PXV 6980H. 
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De onteM a HOJE

De onteM...

... a HoJe
TVT 190 T7.230

motor

Modelo Sisu FPT NEF

N.º de cilindros 6 6

Cilindrada (cm3) 6.600 6.728

Injeção Turbo Common 
Rail - Turbo 
com válvula  
de descarga

Intercooler Sim Sim

Nível de emissões Tier 2 4B

Potência nominal (kW/CV) 141 / 192 137 / 180

Potência máxima (kW/CV) 142 / 193 147 / 200

Regime nominal (rpm) 2.100 2.200

Par máximo (Nm) 790 840

Regime de par máximo (rpm) 1.500 1.400

Reserva de par (%) 35 46

Diâmetro e carreira 108 x 120 104 x 132

Depósito de combustível (L) 310 395

AdBlue / Capacidade (L) Não / - Sim / 48

Transmissão

Bloqueio do diferencial Eletrohidráulico Eletrohidráulico

Tipo CVT CVT

Velocidade máxima (km/h) 50 50

Eixo dianteiro

Dupla tração automática (sistema Terralock) Sim Sim

Rádio de rotação do eixo dianteiro (mm) 5.400 6.100

Sistema Hidráulico

Caudal da bomba principal standard / Opção MegaFlowTM (l) 130 / - 150 / 170

Elevador Traseiro

Capacidade de levantamento durante toda a fase de elevação
(a 610 mm das rótulas) (kg)

7.100 9.266

Tipo elevador traseiro (com controlo de posição e de esforço) Eletrónico Eletrónico

Tomada de força traseira

Regime 540 da T.d.F. (rpm) @ Regime do motor (rpm) 1.878 1.893

Regime 1.000 da T.d.F. (rpm) @ Regime do motor (rpm) 1.869 1.950

Dimensiones e pesos

Distância entre eixos (mm) 2.832 2.884

Longitude total (mm) 4.766 5.773

Altura até ao teto da cabina (mm) 3.000 3.065

Peso total (kg) 6.770 8.140

aS oRiGinS

A Série TVT representou a introdução das 
transmissões contínuas na gama da New Holland, 
sendo o TVT 190 um dos modelos mais vendidos, 
dos quais hoje ainda há muitos que continuam 
trabalhando no campo, dando o melhor de si 
mesmos. A sua suspensão genuína independente 
no eixo dianteiro fazia que as lavouras em campo 
e em estrada foram e sejam muito confortáveis, 
sendo os seus proprietários muito satisfeitos com 
o seu rendimento e prestações, a tal ponto que 
ainda são reticentes a separar-se de um tractor que 
marcou um antes e um depois no desenvolvimento e 
fabricação de tractores New Holland.

o pReSente

Sempre com o foco de aumentar as prestações e 
rendimento em tractores de alta potência, os tractores 
da Série T7 LWB AutoCommand apresentam uma 
maior distância entre eixos, o que permite obter uma 
maior capacidade em campo (ao mesmo tempo que 
aumenta a capacidade de elevação) e a estabilidade 
no transporte. Por outro lado, vale também mencionar 
a cabina HorizonTM de 4 postes, que garante uma 
visibilidade e conforto insuperáveis. Se somarmos 
a tudo isto reconhecido e premiado apoio para os 
braços SideWinderTM, encontramo-nos hoje com o 
“antecipando o futuro” herdeiro dos TVT.

tVt 190

t7.230
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oFeRta COmPLEmENtaR



www.newholland.pt

BRAGA

MADEIRA

AÇORES

VILA REAL
BRAGANÇA

AVEIRO

VISEU

GUARDA

COIMBRA

CASTELO BRANCO

PORTALEGRE

SANTARÉM

ILISBOA

SETÚBAL

ÉVORA

BEJA

FARO

LEI-
RIA

VIANA DO  
CASTELO

PORTO

JOPAUTO, S.A.
Reta do Aeródromo - Zona Industrial
VILA REAL
Tel.: 259 342 147
geral@jopauto.pt

VARANDA & CORDEIRO, Lda.
Bairro de São José
MOGADOURO
Tel.: 279 340 220
m.varanda@varandacordeiro.com

JOPAUTO, S.A.
Alto da Aveleira
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
Tel.: 254 489 150
gerencia@jopauto.pt

MATOS & PRATA
Rua Vila de Manteigas
GUARDA
Tel.: 271 086 604
jprata@matoseprata.com

AUTO AGRÍCOLA SOBRALENSE, Lda.
Quinta da Alagoa - Estrada de Nelas, Km 1,2
VISEU
 Tel.: 232 247 570
comercialviseu@autoagricolasobralense.pt

ADELINO LOPES NOGUEIRA & FILHOS
Zona Industrial - Rua A
FUNDÃO
Tel.: 275 752 014
geral@adelinolopesnogueira.com

D.B. TRACTORES AGRÍCOLAS, Lda.
Chão Sto. André, 1 - R/C Esq.
CASTELO BRANCO
Tel.: 272 320 771
dbtractor@mail.telepac.pt

SILVAGRIAUTO
Parque Industrial Pedro Ângelo Farinha, Lote 10 - B/C
SERTÃ
Tel.: 274 608 483
silvagriauto@gmail.com

MIRALDINO FILIPE MENDES & CA, Lda.
Alto da Boavista
SOUSEL
Tel.: 268 551 170
geral@miraldino.pt

LAMPREIA & FILHOS, Lda.
Praceta Henrique Joaquim da Costa, 2
ÉVORA
Tel.: 266 744 669
lampreiaefilhos@mail.telepac.pt

FIALHO, CORREIA & LAMPREIA, Lda.
Rua Metalúrgica Alentajana, 29
BEJA
Tel.: 284 323 653
f.c.lampreia@mail.telepac.pt

MADEIRA AUTO-CAR
Caminho do Regedor
FUNCHAL (MADEIRA)
Tel.: 291 761 276
jose.camacho@madeiraautocar.com

PARREIRA AZOR, Lda.
Atalaia - Ribeirinha
ANGRA DO HEROÍSMO
Tel.: 295 401 280
geral@parreiraazor.com

O PRADO - Soc. Açoreana Prod Agríc., Lda.
Rua Nova da Alfândega
PONTA DELGADA
Tel.: 296 307 150
o.pradolda@sapo.pt

AGROMONÇÃO, Lda. 
Ferreiros
MONÇÃO

Tel.: 251 651 404
agromoncao5@gmail.com

BRÁS & VASCONCELOS, Lda.
Rua Central de Travanca, 15 

AMARANTE 
Tel.: 255 092 305

geral.bmaq@gmail.com

SEAC - Soc. Equip. Agrícolas do Centro, Lda.
Rua da Levada, 43 - Monte de Cima 

PARDILHÓ
Tel.: 234 857 372

geral.seac@gmail.com

GARAGEM DUPLA TRACÇÃO, Lda.
E.N. 111 - São Silvestre

COIMBRA
Tel.: 239 963 386

geralgdt@mail.telepac.pt

AGRO MONDEGO, Lda.
Rua Filarmónica, 24

ALQUEIDÃO
Tel.: 233 940  871

geral@agromondego.pt

TRACTORUSSEIRA - Tractores da Usseira, Lda.
Estrada Nacional 8 - A-da-Gorda 

ÓBIDOS
Tel.: 262 950 432

tractorusseira@tractorusseira.com

AUTO AGRÍCOLA SOBRALENSE, Lda.
Av. Marquês de Pombal, 124

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
Tel.: 261 941 441

luciaribeiro@autoagricolasobralense.pt

AUTO MEC. CENT. DA IGREJA NOVA, Lda.
Estrada Nacional 9
IGREJA NOVA MFR

Tel.: 219 270 956
autoigrejanova@gmail.com

APOLINÁRIOS - Maq. Agr. Ind., Lda.Zona 
Industrial

SANTARÉM
Tel.: 243 351 410

amandio@apolinariosmaquinas.pt

ETELGRA, Lda.
Estrada Nacional 10 - Zona Industrial

SETÚBAL
Tel.: 932 902 401
geral@etelgra.pt

ETELGRA, Lda.
Estrada Nacional 4 - Km 56

VENDAS NOVAS
Tel.: 265 809 090

sousa@etelgra.pt

EMPILHADORES DE PORTUGAL
Estrada Nacional 2 - Paço Branco

FARO
Tel.: 289 887 360

geral@epl.com.pt

TRACTORUSSEIRA - Tractores da Usseira, Lda.
Rua Nossa Senhora das Dores, 120

LEIRIA
Tel.: 244 856 785

tractorusseira@tractorusseira.com

MÊCANICA AGRÍGOLA, Lda.
Estrada Nacional 118, Km 39-6

BENAVENTE
Tel.: 263 519 580

patricia.santos@mecagricola.pt

AMÉRICO ANTÓNIO & POUSA, Lda. 
Estrada de Vinhais, Km 2 - Zoio
BRAGANÇA
Tel.: 273 322 881
americo.pousa@mail.telepac.pt

CAMEIRINHA - Máquinas Agrícolas, Lda.
Rua D. Afonso III
BEJA
Tel.: 284 313 300
administracao@cameirinha-ma.pt

SEAC - Soc. Equip. Agrícolas do Centro, Lda. (Filial 1)
Rua das Minas, 19 - Vilar  do Pinheiro

VILA DO CONDE 
Tel.: 229 372 283

seac.filial1@gmail.com

BRÁS & VASCONCELOS, Lda.
Rua dos Restauradores - Palmeira

BRAGA
Tel.: 253 628 071

geral@brasevasconcelos.com

REDE DE PONTOS DE VENDA NEW HOLLAND

ONDE QUER QUE ESTEJA, TERÁ A NEW HOLLAND PERTO DE SI.
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