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ALLTID REDO NÄR DU ÄR REDO

MAXIMAL MÅNGSIDIGHET
T4 har konstruerats för att vara lika flexibel som du är och kan ta hand om alla uppgifter i ditt lantbruk. Den flexibla 
och helintegrerade frontlyften och kraftuttaget (PTO) ger den bästa möjliga mångsidigheten och den kraftfulla lastaren 
ger dig verklig universalfunktion. T4:s enastående manövrerbarhet kan förbättras ytterligare med tillvalet SuperSteer™ 
framaxel, som ger mycket snäva svängar på gårdsplanen eller i fält, och T4 kan ändå komma in i mycket låga utrymmen. 
Dessutom finns tillvalet krypväxel så att du kan ta hand om alla typer av arbeten.

ABSOLUT KÖRGLÄDJE
New Holland vet att du tillbringar många timmar bakom ratten på din T4, så den har konstruerats för dig. Med deluxe 
VisionView™ hytt och Command Arc har traktorn enastående komfort och ergonomi med oöverträffad sikt och ett stort 
antal elektroniska reglage. Imponerande kapacitet hos baklyften betyder att det är enkelt att lyfta mycket tunga redskap. 
Du kan även specificera en version med ROPS-skydd som har tillvalet skyddstak som uppfyller kraven på FOPS-skydd!

NYA T4: KRAFT. KOMPAKTA MÅTT. PERFEKT FÖR DITT LANTBRUK.
Den helt nya T4-serien har konstruerats för att hjälpa och förbättra för dig med blandad verksamhet, boskapsskötsel, 
skogsbruk och växtodling. Som den naturliga fortsättningen på den välkända T4000-serien, men T4-serien med fem 
modeller ersätter också instegsmodellerna i T5000 serien. Denna serie har ett antal deluxe-tillval och kraftfulla motorer 
som utvecklar 75-114 hk. Du har nu hittat din allround-partner till lantbruket.



EXAKT VAD DET SÄGER PÅ MOTORHUVEN
T4-seriens prestanda är uppenbar för alla användare.  
Hur? Ganska så enkelt: det anges på motorhuven.  
De första två tecknen, ‘T4’, avser traktorns kategori  
och de följande två eller tre, t.ex. ‘115’, avser max motoreffekt, 
avrundat till närmaste fem. Vad betyder detta för dig?  
Du kan köpa din T4 och veta med säkerhet att den passar 
perfekt för de önskemål om kraft som du har. Du kan lita  
på New Holland för trygghet gällande produktivitet.

KRAFT OCH PRODUKTIVITET
Kraftfulla Common Rail motorer som helt överensstämmer med de strikta avgasbestämmelserna 
Tier 4A innebär att du kan dra nytta av en väsentligt ökad uteffekt, med upp till 114 hk tillgängliga 
för krävande arbete. Mycket högt maximalt vridmoment på 457 Nm, 35 % vridmoment i reserv och 
konstant max effekt i intervallet 1 900-2 300 varv/min, det vanligaste arbetsområdet, ger förbättrad 
produktivitet. Med en effekt/vikt-kvot på endast 31,6 kg/hk tar vi ditt lantbruk på en helt ny nivå.

ENKELT ÄGANDE
Som lantbrukare vill man tillbringa så mycket tid med att utföra sitt arbete som möjligt, och så 
lite tid som möjligt med traktorns underhåll. Du önskade. T4-serien levererade. Med extra långt 
serviceintervall om 600 timmar, det längsta i branschen, har du mer tid för arbete och lägger ner 
mindre tid på underhåll. Dagliga rutinkontroller är enklare att utföra med en självstödjande motorhuv  
i ett stycke och enkel åtkomst av servicepunkter då man är stående i marknivå.  
T4. Gör allting enklare för dig.
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T4 erbjuder komfort anpassad för just dig. Deluxe VisionView™ hytten har konstruerats för att  
ge dig bästa möjliga körupplevelse. Den är över 20 % större än T4000 hytten och du har gott om 
utrymme för en behaglig arbetsmiljö. Sikt runtom garanteras. Alltid. Öppningsbara böjda sidorutor 
Den utökade storleken på bakrutan ger en ökad översikt av lyften bak. Vill du ha mer? Du kommer 
att ha det bekvämt, med precisionsinställning av den lutande rattstången och instrumentpanelen. 
Du kan även välja en version med ROPS-skydd som har ett skyddstak som uppfyller kraven  
på FOPS-skydd. Din T4. Lika individuell som du är.

PERFEKT ÖVERSIKT AV LASTAREN
Takrutan med bra sikt har konstruerats för att ge perfekt 
översikt av en helt utsträckt lastare, utan att behöva vrida 
halsen - vilket ger bättre komfort. Störst yta med obehindrad 
sikt i branschen ger ännu bättre produktivitet. Under varma 
dagar kan du öppna takrutan för bättre ventilation och  
dra för solskyddet för att skydda dig mot solstrålning.

TYST, BEKVÄM OCH MED BRA SIKT



MODERNT ROPS-SKYDD  
FÖR MODERNT LANTBRUK
Modeller med ROPS-skydd har utformats  
med tanke på komfort och för att vara enkla att 
använda. De har en gemensam, ergonomisk layout 
av reglagen, samma som i modellerna med hytt,  
och har förbättrats med en slagtålig finish så att de 
kan klara av även mycket svåra arbetsförhållanden. 
Det går att specificera skyddstak som uppfyller 
kraven på FOPS-skydd för bättre säkerhet vid arbete 
med lastare. Med det helt nedfällbara ROPS-skyddet 
går det komma in i låga lador för boskap.

VÄLKOMMEN OMBORD
Dörrarna som öppnas brett gör det lätt att 
stiga in och ut, vilket är perfekt när du behöver 
gå in och ut ofta ur hytten, t.ex. för att utfodra 
boskap. Vänster eller höger. Valet är ditt.  
Båda dörrarna går att öppna helt så att det går 
lättare att komma in och ut i trånga utrymmen. 
Golvet är helt plant och pedalerna är avfjädrade 
för minskad belastning och trötthet - du har 
komfort hela dagen. Du kan hålla riktigt god 
uppsikt över även de bredaste redskapen  
och släpen med teleskopiska backspeglar.

FANTASTISK SÄTESKOMFORT
Tillvalet deluxe-säte med luftfjädring kan 
precisionsjusteras för att passa dig. För förare 
som ofta använder utrustning monterad baktill 
är 15° vridning mindre tröttande för halsen 
under långa arbetsdagar. Du kan bjuda  
in vänner för att åka med i instruktörssätet 
som är i full storlek och med säkerhetsbälte.

DU KAN JUSTERA KLIMATET I HYTTEN
Luftkonditioneringen har dubbla fläktar, vilket ger hög 
effektivitet såväl som under en varm sommardag som 
en mycket kall tidig vintermorgon. Du kan separat 
ställa in upp till 10 ventilationsutsläpp för att kontrollera 
luftflödet för ökad komfort för hela kroppen eller 
använda den mycket snabba defrostern för vindrutan. 
Reglagen på B-stolpen sitter utmärkt placerade för 
att nå med handen och kan justeras intuitivt under 
körning. När det är kallt utomhus vill du kanske hänga 
av dig jackan när du stiger in i värmen i hytten.  
Du kan använda den bekvämt placerade hängaren 
som håller jackan på plats.

LJUS SOM LYSER UPP NATTEN
Ett komplett sortiment av arbetsbelysningar 
finns som standard på alla modeller. De kan 
vinklas för att passa arbetet, vilket ger ett brett 
ljusfält i mörka hörn av en gårdsplan eller en 
lada. Lyser upp mörkret så att det går lättare 
att arbeta nattetid. Det går lätt att kontrollera 
belysningen med en särskild strömställare  
på B-stolpen.
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DESIGNAT FÖR DIG. DESIGNAT AV DIG.

REGLAGE

Hytten är utformad för dig. Hur? Du var en central del av designfasen. 
Detta har utvecklats och provats ut med högmoderna metoder för virtuell 
verklighet och förfinats med vår virtuella förare Jack så att alla väsentliga 
reglage har grupperats på Command Arc. Denna ergonomiska grupp 
betyder att du kan välja de oftast använda reglagen utan problem, vilket 
ger enastående produktivitet och är mindre tröttande. Dessutom finns  
det 20 % mer utrymme i hytten - du känner dig hemma.

om förarsätet.

synkroniserat kraftuttag passar bra för handflatan.

 
som gör dem lätta att använda vid arbete långt  
in på natten. Denna funktion aktiveras automatiskt 
när arbetsbelysningen är påkopplad.

differentialspärr med en strömställare.

 
med lättanvänd handgas.

tipputtagsventiler smidigt och 
ergonomiskt med särskilda spakar.

Det är bekvämt att starta och stoppa 
kraftuttaget med ett tryck/drag-reglage. 
På hyttmodeller med Synchro Shuttle™ 
kopplas kraftuttaget definitivt in med en 
ergonomiskt placerad servoassisterad 
spak, som är lättmanövrerad.



De avancerade EDC-reglagen är perfekt placerade 
för fininställning av sänkhastighet, höjdbegränsning, 
känslighet och slirning för likformig odling och 
maximal dragkraft. 

MUSIK
Med en lättanvänd radio är det enkelt att välja 
favoritstation under körning, tack vare stora, 
förstärkta knappar. För dem som tycker om musik 
och ljudböcker finns även en extra MP3-plugg. 

SKÄRMAR ÄR PRAKTISKA
En balpresstång, med helt justerbara 
positionsinställningar, kan specificeras för 
balskärmar och styrboxar, perfekt för arbete 
med hö. Reglagen är placerade längs den 
naturliga siktlinjen, vilket ger bättre säkerhet. 

BEKVÄMA LASTARREGLAGE
Styr upp till två mittmonterade tipputtagsventiler 
med integrerad joystick som kan manövreras från 
förarsätet - bekvämt och produktivt. Joystick har  
en utmärkt placering på Command Arc,  
så att den är intuitiv att använda.

LÄTT ATT ÖVERSKÅDA PRODUKTIVITETEN
Den tydliga och lätt synliga instrumentpanelen rör sig 
tillsammans med den justerbara rattstången, vilket ger 
en konstant översikt av viktiga driftsparametrar. Du kan 
se på den helt nya och lättavlästa prestandamonitorn av 
punktmatristyp för att snabbt få information. Information 
om riktning, avverkad areal och service är tydligt 
markerade på displayen med tre sektioner.

Den ergonomiskt placerade krypväxeln. 
Inkopplingsspaken sitter nära till hands.

Den ergonomiska EDC-musen gör att reglage 
för dragkraft och djup finns till hands.
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KRAFT MED RESPONS. PRODUKTIV EFFEKTIVITET.

MOTOR

COMMON RAIL. COMMON SENSE  
(SUNT FÖRNUFT).
Hela T4-serien har 3,4 liters Common Rail F5C-
motorer som utvecklats av FPT Industrial och helt 
uppfyller de strikta avgasbestämmelserna Tier 4A. 
New Holland lanserade Common Rail för lantbruk 
2003 och de optimala motorerna i T4-serien drar nytta 
av den senaste generationen av denna bränslesnåla 
teknik. Dessa kraftfulla och mycket tysta motorer har 
uppdaterats och utvecklar nu upp till 75-114 hk och 
har upp till 457 Nm vridmoment, vilket garanterat ger 
hög produktivitet. Med en effekt/vikt-kvot på endast 
31,6 kg/hk är T4 din perfekta lantbrukspartner.

EFFEKTIV RESPONS
Common Rail använder precisionsteknik 
för bränsle, vilket ger bättre respons 
och bränsleeffektivitet. Du får bibehållen 
prestanda samtidigt som du håller kontroll på 
bränslekostnaderna. Max effekt uppnås vid endast 
1 900 varv/min och finns tillgänglig ända upp till  
2 300 varv/min, det oftast använda arbetsområdet, 
vilket ger förbättrad produktivitet i alla 
tillämpningar, inklusive kraftuttag och vägtransport 
med hög hastighet. En plattare kurva för max 
vridmoment i hela det optimala arbetsområdet  
ger ytterligare flexibilitet vid användning.
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DRIVS AV FPT INDUSTRIAL
New Holland är inte ensam när det gäller Tier 4A-teknik.  
De kan dra nytta av erfarenheten från sitt närstående bolag: 
FPT Industrial.
Pionjärer: Fiat tog fram Common Rail-teknik på 1980-talet  
och använde det i massproduktion 1997 på Alfa Romeo 156.  
De var först med att lansera det på lantbruksmaskiner  
på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.
Renare: Fiat SpA har under de senaste fem åren haft lägst 
genomsnittligt CO2-utsläpp bland alla biltillverkare i Europa. 
Renare. Överallt.
Beprövat: FPT Industrial har redan producerat över  
275 000 F5C-motorer under de senaste fem åren.  
Tillförlitlig. Erkänd.

T4 Konkurrenter
Tier 3
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BIBEHÅLLEN PRODUKTIVITET  
UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN
Här på New Holland anser vi att det är viktigt med transient 
respons och att det är din produktivitetsgaranti. När du 
begär högre effekt kommer den reaktiva motorn och dess 
mycket stora vridmomentreserv på 35 % att leverera 
detta. När du arbetar under svåra förhållanden, t.ex. vid 
balformning av tungt ensilage på ojämna slåttersträngar,  
är det i praktiken så att du bibehåller körhastighet framåt 
och kraftuttagsvarv även när de största styckena matas in  
i balpressen. Transient respons. Det har vi tagit hand om.

CLEAN ENERGY LEADER
Hela T4-serien använder kyld avgasretur (CEGR) för 
överensstämmelse med Tier 4A. Detta är helt i linje med 
New Hollands strategi för Tier 4A, som förutser användning 
av ECOBlue™ SCR teknik på produkter med hög effekt och 
CEGR för produkter med lägre effekt och mindre krav på 
kylning, för vilka totalmåtten på produkten är viktigt.

MER TID I FÄLT OCH MINDRE  
TID PÅ GÅRDSPLANEN
Avancerade ingenjördesigner betyder för dig lägre behov 
av service och underhåll. Alla T4-modeller erbjuder  
New Hollands branschledande serviceintervall på  
600 timmar och samtliga använder lätt tillgänglig 
standardolja. Välj New Holland för att: spara pengar, 
minska avbrottstiden och skydda miljön.

EN LÄTT VIDRÖRNING
T4 har fördelen av en enastående effekt/vikt-kvot på endast 
31,6 kg/hk. Vad mera? Hur skulle det vara med minskad 
bränsleförbrukning eftersom du inte kör omkring med 
onödig vikt? Dessutom ger det minskad ytkompaktering, 
vilket ger bättre avkastning, år in och år ut.
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FÖRBÄTTRAT TRANSIENT RESPONS

Tid

T4000 Tier 3  
återställningspunkt

T4 Tier 4A  
återställningspunkt

100 % LÄNGRE

PÅLAGD 
BELASTNING
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FLEXIBLA TRANSMISSIONER FÖR DINA BEHOV

Varje lantbrukare ställer olika krav och intelligent innovation omfattar också beprövade 
lösningar för att förbättra din effektivitet. Här på New Holland har vi lyssnat på dig och nu har 
du ett ännu större urval av transmissioner. Den nya Dual Command™ med tillvalet krypväxel 
ger bästa möjliga flexibilitet vid användning. Oberoende av om du tycker om att göra saker 
och ting snabbt, eller ta det långsamt, har vi alltid den perfekta lösningen för din verksamhet. 
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TVÅ ELLER FYRA: VALET ÄR DITT
Hela T4-serien kan specificeras med antingen axlar med tvåhjulsdrift 
eller fyrhjulsdrift. Lantbrukare som arbetar under svåra förhållanden eller 
ställer krav på bättre bromsverkan ska välja en modell med fyrhjulsdrift. 
Varför? Vid transport med hög hastighet kopplas fyrhjulsdrift in automatiskt 
för att ge ännu bättre bromsverkan. På alla modeller sker inkoppling via 
fingerspetsarna med en särskild strömställare som finns på Command Arc. 
Om manövrerbarhet är viktigt är tillvalet tvåhjulsdrift ett intressant alternativ.

SUPERSTEER: SNÄVA SVÄNGAR GER ÖKAD PRODUKTIVITET
SuperSteer™ framaxel ger maximal vändningsvinkel på 76°, för 
rörlighet i rader med grödor under allt arbete. Det går snabbare att 
vända på vändtegen eller gårdsplanen, vilket ger ökad produktivitet.

MYCKET SÄKER MEKANISK PARK LOCK
Om du arbetar i mycket kuperad terräng ger mekanisk Park Lock 
ytterligare trygghet. Detta system kopplas in mekaniskt via en 
särskild position på gruppväxelspaken och det låser växlarna för att 
förhindra även minsta krypning framåt eller bakåt vid uppställning 
på en sluttning. Detta är särskilt användbart vid bogsering av tunga 
och fullastade släp. 

DUAL COMMAND. ENASTÅENDE EFFEKTIVITET.  
ANPASSADE FRAM/BACK-PRESTANDA.
24x24 Dual Command™ transmissionen har en full Powershift med hög-låg 
lågväxeltillsats. Denna kan kopplas in under körning och ger 15 % minskad 
körhastighet framåt och ökning av tillgängligt vridmoment med upp till 18 %. 
Den exklusiva knappen PowerClutch, ergonomiskt placerad på baksidan av 
växelspaken, växlar mellan åtta växlar i de tre gruppväxlarna, utan att du 
behöver trampa ner kopplingspedalen. Det går lätt att använda fram/backen 
på ett helt säkert sätt med spaken på rattstången, samtidigt som du håller i 
ratten. Vill du ha mer? Det går att välja fram/back-läge som är mjukt, standard 
eller aggressivt med en särskild knapp på B-stolpen… under körning! 

km/hBakåt Framåt

12x12 transmission

PRODUKTIV ENKELHET
Startpaketet 12x12 Synchro Shuttle™ transmission ger traditionell robust 
körning för att hoppa på och köra. Den mekaniska fram/backen garanterar 
enkel ändring av körriktning. Du kan uppgradera till 12x12 hydraulisk 
Powershuttle transmission, vilket ger ergonomiska riktningsändringar:  
med den hydrauliska fram/backen ändrar du körriktning med 
fingerspetsarna, samtidigt som du håller i ratten. Säker och ergonomisk! 
Om du behöver fininställning av hastigheten, välj då Split Command™ 
transmissionen. En mekanisk lågväxeltillsats gör att du kan ställa  
in varvtalet perfekt för alla typer av arbeten.

LÅNGSAM KÖRNING HAR ALDRIG VARIT MER PRODUKTIVT
20x20 Synchro Shuttle med krypväxel, 20x20 hydraulisk Powershuttle 
med krypväxel och 40x40 Dual Command™ transmission med krypväxel 
passar utmärkt för specialområden, t.ex. grönsaksodling. Det är enkelt att 
plantera eller skörda med kryphastighet så låg som 0,25 km/h och med 
en högsta transporthastighet på 40 km/h går det snabbt att transportera 
skörden till lantbruket för förvaring. Dessutom kopplas krypväxeltillsatsen 
in via en ergonomisk spak på Command Arc.
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ÖKA DIN OCH DIN TRAKTORS MÅNGSIDIGHET 
MED FRONTLYFT OCH FRONTLASTARE

FRONTLYFT OCH FRONTLASTARE

New Holland vet att genomtänkt integration är mycket bättre än snabbt tillagda funktioner. Detta är orsaken  
till att T4 konstruerades med tanke på frontlastare och frontlyft. T4 är helt kompatibel med New Hollands  
500TL- och 700TL-sortiment av frontlastare: den perfekta kombinationen för produktivitet. Du behöver inte 
längre välja mellan frontlastare och frontlyft - du kan ha båda monterade på den nya T4:an.

LÅGA FÄSTPUNKTER GER BÄTTRE SIKT
Lastarens låga fästen ger bra sikt framåt 
och neråt, både när lastaren är monterad 
och när den har demonterats. Dessutom har 
lastarens låga fästpunkter sänkt traktorns 
totala tyngdpunkt, vilket ger bättre stabilitet 
vid transport av full last i helt utskjutet läge.

MODELLER  520TL 530TL 720TL 730TL 740TL

Max. lyfthöjd (m) 3,4 3,7 3,4 3,7 3,7
Max. lyftkapacitet (kg) 1 754 1 897 2 000 2 060 2 539
T4.75   O O O O

T4.85  O  O O O

T4.95  O O  O O

T4.105  O O O O

T4.115  O O O O 

Rekommenderas     O Tillval 



FRONTLYFT OCH KRAFTUTTAG  
AV MULTIFUNKTIONSTYP  
GER BÄTTRE FLEXIBILITET
Den fabriksmonterade frontlyften kan lyfta upp till  
1 670 kg och kraftuttaget med varvtalet 1 000 ger 
denna serie ännu bättre mångsidighet. Kunder 
som arbetar med hö och foder via frontmonterade 
slåttermaskiner undrar hur de tidigare klarade sig  
utan den! Tillvalet frontstöd av multifunktionstyp har 
fyra utbytbara tillval, vilket ger extra mångsidighet:  
det går lätt att byta mellan en fronthållare för 
ballastering, frontlyft, kraftuttag fram (perfekt för 
kommunal användning) och toppmodellen med 
kombination av frontlyft och kraftuttag. Detta är  
perfekt vid eventuell ändring av verksamheten.

FOPS-SKYDD: DIN SÄKERHETSPARTNER
Både ROPS-skyddsversioner med hytt och 

 

mot personskador från fallande föremål.

ÄNNU SNABBARE  
TILLKOPPLING AV LASTARE
Redskap kan anslutas snabbt och enkelt med 
snabbkopplingar. Endast en koppling håller ditt 
redskap säkert, så att du tillbringar mindre tid 
på gårdsplanen och mer tid med att arbeta. 
Använder du alltid lastaren? Du kan minska 
driftskostnaderna genom att demontera lastaren 
när den inte behövs. Den har inbyggda stativ  
för säker förvaring och enkel snabbkoppling gör 
att det går fort.

ROBUST DESIGN.  
ÖKAD PRODUKTIVITET.
New Hollands lastare i 700TL-sortimentet ger 
perfekt produktivitet tillsammans med traktorer 
i T4-serien. De är av en robust konstruktion och 
är avsedda för arbete med en max lyftkapacitet 
på 2 060 kg och en max lyfthöjd på 3,7 m. Den 
imponerande tippvinkeln på 59° hjälper till att 
tömma material som annars lätt fastnar.

HÅLL ALLTING UNDER KONTROLL
Lastarens joystick är perfekt placerad på 
Command Arc, så att den går att använda  
på ett ergonomiskt sätt. Detta passar utmärkt  
i handen och du kan skjuta ut lastaren helt utan 
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HYDRAULISK FLEXIBILITET

KRAFTUTTAG OCH HYDRAULIK

KONSTRUERAD FÖR BLANDLANTBRUK
Möjligheten att bara kunna välja en hydrauliklösning som "passar alla" var aldrig på tal för T4-serien. 
Standardvarianten med 48 liter/minut har en särskild 28 liter/minut pump för hydraulfunktioner och är perfekt 
för standardtillämpningar inom lantbruk. Tillvalet MegaFlow™, som är standard på modellerna T4.115, ger ett 
flöde upp till 64 liter/minut till huvudpumpen, vilket innebär att du har tillräckligt med kraft i reserv för att lätt 
klara av ordentligt krävande hydrauliska användningar, t.ex. bindning av balar. Pumpen på 36 liter/minut för 
hydraulfunktioner gör att styrningen blir lätt och med god respons även vid intensivt arbete med lastare och baklyft.

VÄLJ DET HYDRAULIKPAKET  
SOM ÄR RÄTT FÖR JUST DIG
T4-serien har tre bakre hydrauliska tipputtagsventiler 
som standard. Tillvalet avledare kan specificeras och 
då blir antalet hydrauliska kopplingar åtta. Det går 
även att specificera två mittmonterade ventiler, med 
tillvalet en tredje funktionsknapp, perfekt för häcksax, 
lastare och specialfunktioner. Dessa ventiler 
kontrolleras via en ergonomisk och helintegrerad 
joystick i hytten.

LÄTTANVÄND MEKANISK 
DRAGKRAFTSREGLERING
Mekanisk dragkraftsreglering ger beprövad 
tillförlitlighet när ett redskap återgår i arbete under 
en vändtegssekvens. Detta lättanvända system 
har två särskilda spakar. Om du utför omfattande 
odlingsarbete, specificera tillvalet Lift-O-Matic™ 
Plus systemet, som erhållit utmärkelser. Med en 
spak går det lätt att återställa redskapet till ett 
förinställt djup - första gången, varje gång.



BAKLYFT MED HÖG KAPACITET
Vid mätning i kopplingspunkterna  
har den bakre lyftens kapacitet ökats 
med 20 % på den nya T4-serien  
till imponerande 4 354 kg. Tillkoppling 
har gjorts ännu enklare på Dual 
Command™ modeller, eftersom 
reglagen för baklyft och kraftuttag  
nu har placerats på bakskärmarna,  
för att underlätta tillkoppling.

KRAFTUTTAG: OLIKA VAL OCH SOFT START
Ett komplett urval av kraftuttagsvarv kan väljas med 
den ergonomiska spaken till vänster om förarsätet. 
540, 1 000 och 540 ECO, som uppnås med ett så 
lågt motorvarv som 1 535 varv/min, vilket ger en 
minskad bränsleförbrukning och tyst användning 
från hytten. Kraftuttag med Soft Start kopplas in 
via en särskild strömställare på Command Arc och 
det bidrar till att skydda både traktor och redskap, 
för att förhindra plötslig stötbelastning. Modellerna 
med ROPS-skydd, som har mekanisk transmission, 
har endast mekanisk inkoppling av kraftuttag.

EXAKT ELEKTRONISK DRAGKRAFTSREGLERING
Den ergonomiska EDC-musen finns tillgänglig på  
Dual Command™ modeller och sitter perfekt under höger 
hand. Erkänt god New Holland design gör så att den går 
lätt att använda med en hand. Styr lyftens höjd och djup 
för att få likformiga fält, gång efter gång. Med lyftens 
snabblyft/sänkknapp går det snabbt och lätt att återställa 
redskapet till arbetsläge vid en sväng på vändtegen, 
vilket ger snabbare odlingsarbete och förbättrad 
produktivitet. Du kan även göra fininställningar med de 
särskilda rattarna, som finns till höger om förarplatsen.
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360°: T4

SERVICE TILL STÖD FÖR PRODUKTEN

GUIDANCE: DIN LÖSNING  
FÖR PRECISIONSLANTBRUK

TILLBEHÖR SOM 
INSTALLERAS AV 
ÅTERFÖRSÄLJAREN



NEW HOLLAND-STIL

Vill du ha New Holland omkring  
dig varje dag? Se på det  
omfattande sortimentet på  
www.newhollandstyle.com.  
Ett stort urval av artiklar finns 
tillgängliga, inklusive slitstarka 
arbetskläder och många skalmodeller 
samt mycket mer. New Holland.  
Lika individuell som du är.

Prova New Hollands appar!
Skanna här för att hämta appar

NEW HOLLAND APPAR

iBrochure

NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy

UTBILDADE FÖR ATT GE DIG BÄSTA SUPPORT
Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare som 
genomgår regelbunden vidareutbildning. Detta sker 
både med online-kurser och intensiva sessioner  
i klassrum. Denna metodik betyder att din återförsäljare 
alltid har den kunskap som krävs för service även på de 
senaste och mest avancerade New Holland produkterna.

FINANSIERING ANPASSAD FÖR DIN VERKSAMHET
CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, 
är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. 
Rådgivning och finansieringspaket anpassade för dina 
särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en 
specialist på lantbruksfinansiering.
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MODELLER T4.75 T4.85 T4.95 T4.105 T4.115
Motor*

Bränslesystem - Högtryckstyp, Common Rail    

Cylindervolym (cm3) 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 99x110 99x110 99x110 99x110 99x110
Godkänd biodieselblandning  B20** B20** B20** B20** B20**
Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107 84/114
Nominell effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107 85/114
Nominellt motorvarv (varv/min) 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
Max. vridmoment - ISO TR14396 (Nm vid varv/min) 309 vid 1 500 351 vid 1 500 407 vid 1 500 444 vid 1 500 457 vid 1 500
Ökning av vridmoment (%) 35 34 34 35 32

O /  O /  O /  O /  O / 
Dieseltankens volym (liter) 115 115 115 115 115
Serviceintervall (timmar) 600 600 600 600 600
Synchro Shuttle™ transmission (30 km/h / 40 km/h)    

Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 0,65 / 0,82 0,65 / 0,82 0,65 / 0,82 0,65 / 0,82 0,65 / 0,82

Synchro Shuttle™ transmission [Tillvalet krypväxel (30 km/h / 40 km/h)]  O O O O O

Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 0,09 / 0,11 0,09 / 0,11 0,09 / 0,11 0,09 / 0,11 0,09 / 0,11

Hydraulisk Powershuttle-transmission (30 km/h / 40 km/h)  O O O O O

Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15

Hydraulisk Powershuttle-transmission [Tillvalet krypväxel (30 km/h / 40 km/h)]  O O O O O

Powershuttle-spak med strömställare för inställning av aggressivitet    

Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30

Split Command™ transmission (30 km/h / 40 km/h)  O O O O O

Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 0,56 / 0,69 0,56 / 0,69 0,56 / 0,69 0,56 / 0,69 0,56 / 0,69

Dual Command™ transmission (40 km/h)  O O O O O

Powershuttle-spak med strömställare för inställning av aggressivitet    

Minhastighet (40 km/h) (km/h) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
Power Clutch    

Dual Command™ transmission [Tillvalet krypväxel (40 km/h)]  O O O O O

Powershuttle-spak med strömställare för inställning av aggressivitet    

Min körhastighet (km/h) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Power Clutch    

Elsystem
12 volt generator (Ampere) 120 120 120 120 120
Standard batterikapacitet (CCA / Ah) 800 / 100 800 / 100 961 / 132 962 / 132 962 / 132
Axlar
2WD framaxel    

4WD framaxel  O O O O O
SuperSteer™ framaxel  O O O O –
Styrvinkel 2WD / 4WD / SuperSteer™ (°) 55 / 55 / 76 55 / 55 / 76 55 / 55 / 76 55 / 55 / 76 55 / 55 / –
Svängradie 2WD / 4WD / SuperSteer™ (mm) 3 350 / 4 235  3 350 / 4 235  3 350 / 4 235  3 350 / 4 235  3 350 / 4 235 
  / 3 905 / 3 905 / 3 905 / 3 905 / 3 905
Dynamiska framskärmar  O O O O O
Elektrohydraulisk inkoppling av 4WD    

Begränsad slirning, fram, differentialspärr    

Mekanisk inkoppling av differentialspärr    

Elektrohydraulisk inkoppling av differentialspärr  O O O O O
Hydraulsystem
Standard, huvudpumpens flöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar) 48 / 190 48 / 190 48 / 190 48 / 190 48 / 190

Standard hydraulfunktioner, pumpflöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar) 28 / 170 28 / 170 28 / 170 28 / 170 28 / 170

Lift-O-Matic™ Plus system (MDC)    

Elektronisk dragkraftsreglering (EDC)***  O O O O O
Tipputtagsventiler
Typ  Deluxe Deluxe Deluxe Deluxe Deluxe
Max antal ventiler bak / avledare / utlopp   3 / 1 / 8 3 / 1 / 8 3 / 1 / 8 3 / 1 / 8 3 / 1 / 8
Max antal mittmonterade ventiler / utlopp   2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Mittmonterat joystickreglage  O O O O O
Lyft
Baklyft, kategori  2 2 2 2 2
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 4 354 4 354 4 354 4 354 4 354
Max. lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna) (kg) 3 916 3 916 3 916 3 916 3 916



G

F

AB

E

D

C

MODELLER T4.75 T4.85 T4.95 T4.105 T4.115
Förberedd för frontlastare  O O O O O
Integrerad joystick för lastare  O O O O O
Kraftuttag
Mekanisk inkoppling av kraftuttag****    

Servoassisterad inkoppling av kraftuttag*****  O O O O O
Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttag******  O O O O O
Aktivering av kraftuttag med Soft Start******    

Motorvarv vid: 540  1 957 1 957 1 957 1 957 –
540 / 540E  1 957 / 1 535 1 957 / 1 535 1 957 / 1 535 1 957 / 1 535 1 957 / 1 535
540 / 1 000  1 957 / 2 125 1 957 / 2 125 1 957 / 2 125 1 957 / 2 125 1 957 / 2 125
540E / 1 000  1 535 / 2 125 1 535 / 2 125 1 535 / 2 125 1 535 / 2 125 1 535 / 2 125

Synkroniserat kraftuttag  O O O O O
Främre kraftuttag (1 000 varv/min)  O O O O O
Bromsar
Mekanisk Park Lock  O O O O O
Hydrauliska släpvagnsbromsar  O O O O O
Tillvalet pneumatiska traktorbromsar  O O O O O
Hytt
Plattform med fjädring och nedfällbart ROPS-skydd monterat baktill  O O O O O
Tillvalet FOPS-skyddat skyddstak för ROPS-skydd  O O O O O
Deluxe VisionView™ hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå 1    

Deluxe VisionView™ hytt, kategorinivå - EN 15695  2 2 2 2 2
Takruta med bra sikt  O O O O O
Framruta som kan öppnas  O O O O O
Bakrutetorkare / spolare  O O O O O
Standardsäte med luftfjädring och säkerhetsbälte    

15° vridbart deluxe-säte med luftfjädring och säkerhetsbälte   O O O O O
Instruktörssäte med säkerhetsbälte  O O O O O
Lutande rattstång  O O O O O
Luftkonditionering  O O O O O
Luftcirkulationsfilter    

MP3-radio (med ljud in-uttag)  O O O O O
Teleskopiska splittersäkra backspeglar  O O O O O
Skärmmonterade externa reglage för kraftuttag och lyft***  O O O O O
Prestandamonitor med utökad knappsats och ISO 11786 anslutning  O O O O O
Monteringsfäste för skärm i hytten  O O O O O
Optimal ljudnivå i deluxe VisionView™ hytt - 77/311EEC (dBA) 76
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)  O O O O O
Vikter    
Minsta, utan ballastering / transportvikt:    

2WD / 4WD framaxel med ROPS-skydd (kg) 3 070 / 3 380 3 070 / 3 380 3 070 / 3 380 3 070 / 3 380 3 070 / 3 380
2WD / 4WD framaxel med hytt (kg) 3 290 / 3 600 3 290 / 3 600 3 290 / 3 600 3 290 / 3 600 3 290 / 3 600

2WD max tillåten vikt vid 30 km/h (kg) 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300
4WD max tillåten vikt vid 40 km/h (kg) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

 Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig     * Har utvecklats av FPT Industrial     ** Särskilda villkor gäller     *** Endast Dual Command™ hyttmodeller     **** Synchro Shuttle™ ROPS-skyddsmodeller      

***** Synchro Shuttle™ hyttmodeller     ****** Hydraulisk Powershuttle och Dual Command™ modeller

DIMENSIONER 
Med bakdäck*******  420/85R30 420/85R34 540/65R34
A Total längd inklusive frontstöd till baklyft (mm) 4 036 4 036 4 036
B Minsta bredd (mm) 1 953 1 955 2 165
C Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av ROPS-skyddet (mm) 1 931 1 931 1 931

Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av nedfällt ROPS-skydd (mm) 1 280 1 280 1 280
Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av hytten  (mm) 1 819 1 819 1 819

D Minsta total höjd till hyttaket (mm) 2 519 2 569 2 569
E Hjulbas (2WD framaxel / 4WD framaxel) (mm) 2 293 / 2 235 2 293 / 2 235 2 293 / 2 235
F Spårvidd (min. / max.) (mm) 1 533 / 1 933 1 535 / 1 935 1 625 / 1 935
G Markfrigång (mm) 400 450 450

******* Andra bakdäck än de som anges ovan finns tillgängliga: 320/85R32, 420/70R30, 480/70R30, 460/85R30, 480/70R34.



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd 
för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Tryckt i Italien - 02/16 - TP01 - (Turin) - 140006/SOO

N
ew

 H
o

lla
n

d
 r

ek
o

m
m

en
d

er
ar

   
   

   
   

   
  s

m
ö

rj
m

ed
el

HOS DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

www.newholland.com


