
Morgondagens lantbruksteknik



Sedan 1895 har New Holland sökt efter lösningar som ger bättre effektivitet och 
produktivitet inom lantbruket, genom att använda praktisk teknik. 2006 introducerades 
Clean Energy Leader®-strategin för att aktivt främja förnybart bränsle, system för 
att minska avgaser och hållbar lantbruksteknik. New Holland erbjuder de som 
arbetar med exportgröda, boskapsskötsel, entreprenadverksamhet, vinodling och 
grönyteskötsel största möjliga urval av lätthanterliga traktorer, skördemaskiner, 
balpressar, utrustning för materialhantering och sådd: mer än 100 produktserier och 
över 400 modeller. New Holland har inte bara det bredaste urvalet av lantbruksmaskiner 
utan även en specialanpassad serie med entreprenadmaskiner, effektiv reservdels- 
och serviceavdelning och ett utbud av finanstjänster från en lantbruksspecialist. 
Återförsäljare som är lätta att ha att göra med och professionella ger alltid assistans 
och expertråd, säsong efter säsong. New Holland är nära kunderna överallt och är den 
tillförlitliga partnern för varje lantbrukare.

Morgondagens lantbruksteknik. 
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Vi har sått frön för lantbruket sedan 1895.



New Hollands historia omfattar fortlöpande innovation, pionjärinsatser och strävan efter att göra lantbruk enklare och mer 
produktivt för lantbrukare över hela världen. Grundarna innefattar Abe Zimmerman, ‘fader’ till New Holland Machine Company 
och Henry Ford, mannen som mekaniserade världens lantbruk och gjorde lantbrukstraktorer tillgängliga för alla. Giovanni Agnelli, 
grundaren av Fiat, och Leon Claeys, som revolutionerade skördearbete med den första europeiska självgående skördetröskan 1952. 
Historien är full av händelser som fyller lantbrukets historieböcker - pionjärinsatser inom branschen som har förbättrat miljoner 
lantbrukares liv över hela världen. Denna anda, med djärvhet och fast beslutsamhet att ändra lantbruket, är hjärtat i New Holland: 
det är vår grundläggande inställning än idag, i ditt lantbruk och på New Holland.

henry ford
30 juli 1863 - 7 april 1947
Grundare, Ford Motor Company

gioVanni agnelli
13 augusti 1866 - 16 december 1945
Grundare, Fiat 

abraM M. ZiMMerMan
31 juli 1869 - 24 januari 1944
Grundare, New Holland Machine 
Company

leon Claeys
30 juli 1879 - 24 augusti 1966
Grundare, Werkhuizen Leon Claeys Company



innoVatörer inoM lantbruk. 
New Holland Agriculture har varit ledande inom avancerad lantbruksteknik i 120 år. Från första början i verkstäder över hela världen och fortlöpande genom kontinuerlig 
utveckling som drivs av både tekniskt nyskapande och strategiska sammanslagningar och uppköp är dagens New Holland verkligen ett globalt varumärke som erbjuder 
lantbruk, entreprenad- och lantbruksbolag över hela världen avancerade lösningar för hållbart, produktivt och effektivt lantbruk.
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1895
Abe Zimmerman  
öppnar sin verkstad  
i New Holland, 
Pennsylvania, USA.

1903
New Holland Machine 
Company grundas och  
Abe Zimmerman 
patenterar den frostsäkra 
1,5 hk motorn. 

1906
Leon Claeys börjar bygga 
tröskverk i Zedelgem, 
Belgien.

1907
Henry Ford producerar 
en prototyp för världens 
första massproducerade 
bensindrivna traktor.

1917
Ford producerar 
Fordson modell 
F, världens första 
massproducerade 
traktor.

1918
Ford producerar modell  
702 traktorn, som 
är världens första 
massproducerade traktor.

1931
Fiat producerar sin 
första bandtraktor.

1937
Ford introducerar 
3-punktslyften på 
"N"-traktorserien.

1940
Den första balpressen 
från New Holland med 
automatisk upptagning 
och egen bindning 
tillverkas.

1947
New Holland tas över av 
Sperry Rand Corporation, 
ändrar namn till Sperry  
New Holland och introducerar 
Haybine slåtterkrossar.

1952
Claeys introducerar 
den första europeiska 
självgående 
skördetröskan.

1961
New Holland 
introducerar sin första 
självgående foderhack. 

1964
Sperry New Holland  
tar över en större  
andel i Claeys. 

1966
Ford producerar sin 
första grävlastare.

1971
New Holland 
introducerar 
sin första 
skidsteerlastare. 



Sustainable Efficient Technology

1975
Braud introducerar 
sin första självgående 
druvskördare.

1986
Ford tar över Sperry  
New Holland och bildar 
Ford New Holland Inc.

1991
Fiat tar över Ford  
New Holland Inc.,  
vilket slås samman med 
Fiat Geotech. Det nya 
företaget får namnet 
New Holland Geotech. 

1999
Fiat Group tar över  
Case Corporation, vilken 
slås samman med 
New Holland, för att 
bilda CNH Global, som 
är världsledande inom 
lantbruksmaskiner och 
entreprenadmaskiner. 

2006
New Holland 
introducerade sin Clean 
Energy Leader-strategi, 
som gör att alla  
New Holland-motorer 
är kompatibla med  
100 % biodiesel.

2013
En fungerande 
prototyp av T6.140 
metandriven  
traktor uppvisas. 

1974
Sperry New Holland 
introducerar världens 
första Twin Rotor™ 

-skördetröska.

1984
Fiat Trattori ändrar 
namn till FiatAgri  
och tar över 75 %  
av Braud.
 

1988
Fiat Geotech 
blir resultatet av 
samgåendet mellan 
FiatAgri och  
Fiat Allis.

1994
Märket  
New Holland 
introduceras.

2003
TSA-traktorn är den första 
med Fiats patenterade 
Common Rail-teknik. 
Denna teknik tillämpades 
först på industrimotorer 
1999 av FPT Industrial. 

2010
New Holland introducerar SCR 
(Selective Catalytic Reduction)-
teknik, som först togs fram 
av FPT Industrial 2005, för 
överensstämmelse med Tier 4A. 
Detta är den första tillverkaren som 
visar en tydlig körväg mot fullständig 
överensstämmelse med Tier 4B. 

2014
Den nya skördetröskan 
CR10.90, som drivs med FPT 
Industrial Cursor 16, årets 
dieselmotor 2014, sätter ett nytt 
skörderekord genom att skörda 
797,656 ton vete på åtta timmar. 

2013
CNH Industrial bildas, 
genom vilket CNH Globals 
märken läggs samman 
med Ivecos och FPT 
Industrials märken. 

2015
New Holland fortsätter 
att skriva nya kapitel 
i sin historia om 
innovation inom 
lantbruket, med början 
med dess deltagande  
i EXPO 2015.
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hållbar effektiV teknik.



du kan lära känna den Virtuella Clean energy leader®-Världen

Clean Energy Leader-sektionen på www.newholland.com-webbplatsen går alltid att använda och där 
finns allt du behöver veta om hållbart lantbruk.

Hållbar  Effektiv Teknik

Sedan 2006 har New Holland varit Clean Energy Leader® genom att aktivt främja och utveckla förnybart 
bränsle, system för att minska avgaser och hållbar lantbruksteknik. New Holland erbjuder dagens och 
morgondagens lantbrukare största möjliga urval av praktiska lösningar som ger ökad effektivitet och 
produktivitet, med samtidig respekt för miljön.

Vi tror på att lantbrukare kan använda teknik för att bidra till att reducera sitt beroende av fossila 
bränslen genom New Holland Clean Energy Leader®-strategin med dess fyra hörnstenar: 
Växande energi, effektiv produktivitet, hållbart lantbruk och ett företag som engagerar sig.

din hållbara lantbrukspartner
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Växande energi
Lantbrukare kan odla ett stort urval av grödor, inte bara för livsmedel och foder, utan även för energiproduktion. Raps, solrosor, sockerbetor, energiskog, 
miskantus och även sockerrör samt majsstjälkar tillsammans med gamla höbalar kan alla användas för att generera energi. Vare sig du vill växa bränsle 
för att driva traktorn med biodiesel, driva lantbruket med teknik för biomassa eller till och med använda stjälkar och höbalar som energikälla i ditt samhälle 
har New Holland produkterna som hjälper dig att göra detta. New Holland ligger även långt framme vad gäller alternativ bränsleteknik och T6 metandriven 
traktor är bara ett exempel.

pionJär inoM biodieseln sedan 2006

Idag är New Holland den mest aktiva 
tillverkaren av B100-produkter, produkter 
som är kompatibla med 100 % biodiesel.  
Alla Tier 4A ECOBlue™ SCR-motorer är 
kompatibla med B20, 20 % biodieselblandningar, 
så långe som biodieselblandningen helt 
uppfyller den senaste bränslespecifikationen 
EN14214:2009 och maskinen används enligt 
riktlinjerna i förarhandboken.

bioMassa: bästa MöJliga koldioxidneutrala 
energiproduktionen

Välj BigBaler-serien för att producera balar med energi. 
SmartFill™-teknik ger garanterat likformigt täta balar med 
optimerad förbränningsprofil och TwinCutter™ förhack ger 
extra fin hackning. Välj FR-foderhackens specialcylinder för 
biomassa med finhackning, vilket ger effektiv nedbrytning. 
130FB skärbordet för energiskog har integrerade sågblad 
som kan kapa stammar på upp till 150 mm. Biomassa: bästa 
möjliga koldioxidneutral energiproduktion. 

dra nytta aV en energioberoende fraMtid

New Holland strävar efter att ta fram avancerade 
framdrivningsmetoder som ger minskat beroende 
av fossila bränslen och detta betyder att du som 
lantbrukare producerar all den energi du behöver. 
Den fullt fungerande prototypen för en metantraktor 
har 80 % lägre CO2-utsläpp än en standardtraktor 
och är ett viktigt steg mot energioberoende. 



(T8.420) (T8.435)

helt konsekVent

New Holland visade vägen mot en systematisk metod för 
avgasrening med Tier 4A och dess strategi för Tier 4B följer i exakt 
samma fotspår. Körning är oförändrad för maskiner med hög 
effekt och en kombination av lätt CEGR och kompakt SCR används 
för maskiner med låg effekt. Detta säkerställer att alla produkter 
drar nytta av produktivitetsfördelarna med ECOBlue™ SCR-teknik.

fpt industrial: den perfekta partnern

New Holland är inte ensam när det gäller Tier 4-teknik. De kan dra nytta 
av den erfarenhet som deras interna utvecklingsgrupp FPT Industrial har. 
Utvecklingsarbete på SCR-lösningen började 1995 och sedan dess har fler än  
450 000 SCR-motorer tillverkats. Branschens ledande SCR-system 
har kontinuerligt vidareutvecklats och testats inom sektorerna lantbruk, 
byggverksamhet och transport. Resultatet: optimerad prestanda och bästa 
möjliga tillförlitlighet.

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

effektiV produktiVitet
New Holland bidrar till produktivt, miljövänligt lantbruk. Alla produkter är mer produktiva än någonsin tidigare, med mindre bränsleförbrukning. 
Avancerad precisionsstyrning ger hög produktivitet och bra miljöinsatser. Ett stort urval av innovationer som fått utmärkelser, t.ex. SuperSteer™ framaxlar,  
Auto Command™ kontinuerligt variabla transmissioner och IntelliCruise™-teknik som främjar produktivitet och dessutom ger mindre jordkompaktering. 
New Holland: förbättrad produktivitet, förbättrad miljöeffektivitet.

frisk luft soM kan andas in

Motorer med ECOBlue™ HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic 
Reduction)-teknik, baserat på många patent, ’andas’ frisk luft och 
ger bättre prestanda: högre effekt, vridmoment, reservvridmoment 
och motorns effektstyrning. Dessa ger även garanterat effektiv 
drift med samma eller bättre vätskeförbrukning, jämfört med 
likvärdiga Tier 4A och säkerställer konsekvent funktion. Detta 
innebär oförändrad maskinanvändning och investering som plöjs ner 
i nästa generationens lantbruksmaskiner.

Hållbar  Effektiv Teknik

 Cursor-motor Tier 4A  Tier 4B Förbättring

 Max. EPM-effekt (hk) 419 435 + 4 %
 Nominell effekt (hk) 367 379 + 3 %
 Max. vridmoment (Nm) 1808 1853 + 2 %
 EPM-band (hk) 52 56 + 8 %
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hållbart lantbruk
En växande världsbefolkning och fler munnar att mätta betyder att lantbrukare har ett stort ansvar för att producera mer livsmedel. Om du vill åstadkomma skyhög produktivitet 
så måste man se till att även hålla miljön i toppskick. Genom att minska inverkan av lantbruk på lantbruksmiljön säkerställer du att miljön bibehålls längre så att du kan bruka 
jorden lika effektivt under många år in i framtiden. Vill du ha mer? Avancerade verktyg för att beräkna inverkan av ditt lantbruk och metoder för att minska denna inverkan.

eCobraud: hållbar Vinodling  
Med Mindre kolspår

ECOBraud omfattar hela serien med utrustning 
för vinodling, inklusive Braud druvskördare med 
bränslesparande Intelligent Management-teknik, 
tillsammans med specialtraktorer, och detta 
möjliggör en minskning av vinodlingens kolspår 
på upp till 40 %. Detta bidrar till 10 % mindre 
totalt kolspår för varje vinflaska som produceras.

naturVård inoM lantbruket:  
arbete i saMklang Med naturen ger ökad Vinst

New Hollands plantsättare, växtsprutor och PLM®-
lösningar bidrar till hållbar markskötsel samt 
övervakning av restmaterial och tillsatser för att kraftigt 
reducera lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt ge 
bättre vinst och produktivitet. Ett stort urval av direkt 
borrutrustning, kopplat till kontrollerad trafikteknik, 
möjliggör naturvård inom lantbruket.

Tier 1
Traktor

45 065 kg

36 345 kg

Tier 4
SCR-Traktor
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beräkna oCh Minska ditt kolspår

Konsumenter kräver produkter med mindre kolspår och 
New Holland hjälper till! CarbonID™-kalkylatorn gör det 
möjligt för lantbrukare att ta reda på aktuellt kolspår för 
deras maskiner och ger information om hur de kan reducera 
kolspåret genom att byta till ECOBlue™ SCR-maskiner. 
Hur fungerar det? Minskad bränsleförbrukning ger mindre 
koldioxidutsläpp.

Gå till www.carbonid.newholland.com

19 % Mindre Co2



bransChledande inoM dow Jones sustainability 
index, i Världen oCh europa

För femte året i rad har CNH Industrial utnämnts till 
branschledande inom Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
i världen och Europa. Huvudelementen i New Holland Clean 
Energy Leader®-strategin spelade en viktig roll för att uppnå 
denna position.

öka liVslängden Med reserVdelar  
aV hög kValitet

Renoverade delar kostar ofta mindre än att köpa 
helt nya ersättningsdelar. Detta gör det särskilt 
attraktivt för lantbrukare att välja New Holland 
kvalitetsgaranterade reservdelar vid byte av delar 
med hög kostnad. Upp till 80 % av produkterna kan 
återvinnas! Med originaldelar används begagnade 
maskiner mer effektivt och mer produktivt.

Minskar inVerkan aV tillVerkning

Alla anläggningar deltar i ett krävande World 
Class Manufacturing-program och minskad 
energianvändning är ett viktigt krav. Hittills har 
13 anläggningar uppnått den eftersträvade 
ISO 50001-certifieringen i energihantering och 
alla New Holland-anläggningar arbetar för att 
uppfylla det ambitiösa målet med 15 % minskad 
energiförbrukning 2014.

företag soM engagerar sig
Clean Energy Leader®-strategin påverkar alla beslut som vi fattar här på New Holland, eftersom Clean Energy Leader®-programmet är centralt i vår 
verksamhet och är karakteristiskt för vårt dagliga arbete. Alltifrån återanvändning av begagnade delar till minskad miljöpåverkan från vår tillverkning 
strävar vi efter att skydda världen så att vi kan fortsätta att få belöningen för vårt arbete.

Hållbar  Effektiv Teknik
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Vi finns på feM kontinenter för att  
Vara nära till lantbrukare öVerallt.
New Holland känner till dina fältförhållanden och precis vad du behöver. Hur? Därför att vi finns i närheten. Med högmoderna tillverkningsfabriker över hela världen 
som använder senaste produktionsmetoder, t.ex. World Class Manufacturing, vet du att varje produkt som kommer från det löpande bandet har godkänts av  
New Holland. Alltifrån komponenter och motorer från FPT Industrial och till de minsta traktorerna och största skördetröskorna arbetar anställda på New Holland  
till 100 % för att uppfylla dina krav. Fyra Center of Excellence är inriktade på att ta fram nästa generation med lantbruksmaskiner som kommer att omskapa modernt 
lantbruk vad gäller produktivitet, prestanda och komfort som du kräver.



Turin, Italien
Globalt huvudkontor för New Holland
Regionalt huvudkontor för regionen Europa,  
Mellanöstern och Afrika

Antwerpen, Belgien
Produktionsanläggning för komponenter, där Auto Command™ 
kontinuerligt variabel transmission tillverkas.  
Verksamheten har pågått i 50 år 2014.

Basildon, Storbritannien
Produktionsanläggning för traktorer, med medelhög och hög  
effekt, där T7-traktorserien, som fått många utmärkelser,  
tillverkas. Verksamheten har pågått i 50 år 2014.

Coex, Frankrike
Centre of Excellence för druvskördare
Produktionsanläggning för druvskördare, där den ursprungliga 
Braud-konstruktionen togs fram.

Croix, Frankrike
Produktionsanläggning för komponenter, inklusive Horizon™-  
och Harvest Suite™-hytter.

Jesi, Italien
Produktionsanläggning för specialtraktorer och traktorer  
med låg effekt, där det har tillverkats över 500 000 maskiner.

Lecce, Italien
Produktionsanläggning för teleskoplastare, hjullastare,  
kompakta hjullastare och grävlastare. 

Modena, Italien
Produktionsanläggning för komponenter. 

San Mauro Torinese, Italien
Produktionsanläggning för minigrävmaskiner. 

Plock, Polen
Produktionsanläggning för TC-skördetröskor, Roll-Belt-balpressar 
och skärbord.

Zedelgem, Belgien
Centre of Excellence för skördemaskiner
Produktionsanläggning för toppmodellerna inom skördemaskiner, 
inklusive CR-serien Twin Rotor™ skördetröskor, FR-foderhackar, CX7000 
och CX8000 Elevation skördetröskor, CX5000 och CX6000 konventionella 
skördetröskor samt BigBaler-serien med stora fyrkantsbalpressar.

Cordoba, Argentina
Produktionsanläggning för CR-skördetröskor,  
T7-traktorer och specialtraktorer för hemmamarknaden.

Sorocaba, Brasilien
Produktionsanläggning för skördetröskor i CR-serien för Latinamerika.

Piracicaba, Brasilien
Produktionsanläggning för Defensor växtsprutor för Latinamerika.

Lugano, Schweiz
Regionalt huvudkontor för Asien/Stillahavsområdet

Ankara, Turkiet
Produktionsanläggning för traktorer, motorer och komponenter.  
Över 600 000 traktorer har tillverkats här.

Erenler, Turkiet 
Samarbetsbolag med Koç Holding för tillverkning av traktorer  
för hemmamarknaden och exportmarknaden.

Harbin, Kina
Produktionsanläggning för traktorer med hög effekt,  
balpressar och redskap.

Naberezhnye Chelny, Ryssland
Samarbetsbolag med Kamaz för tillverkning av traktorer  
och skördetröskor för hemmamarknaden och för export.

New Delhi, Indien
Produktionsanläggning för traktorer, motorer och andra 
komponenter. På denna anläggning har det tillverkats  
över 250 000 traktorer.

Dera Ghazi Khan, Pakistan
Produktionsanläggning för traktorer.

Tasjkent, Uzbekistan
Produktionsanläggning för traktorer.

New Holland, Pennsylvania, USA
Centre of Excellence för höutrustning
Regionalt huvudkontor för Nordamerika
Här grundades New Holland Machinery Company 1895. Idag är detta 
en produktionsanläggning för hö- och fodertillämpningar, som hittills 
har tillverkat över 700 000 små fyrkantsbalpressar.

Fargo, North Dakota, USA
Produktionsanläggning för midjestyrda traktorer, där 700 hk 
T9-serien tillverkas.

Grand Island, Nebraska, USA
Produktionsanläggning för skördemaskiner, baserat på Twin Rotor™-
tekniken i över 40 år och skördetröskor i CR-serien.

Racine, Wisconsin, USA
Produktionsanläggning för traktorer, med hög effekt,  
där T8-traktorserien och komponenter tillverkas.

St. Nazianz, Wisconsin, USA
Produktionsanläggning för självgående växtsprutor.

Wichita, Kansas, USA
Produktionsanläggning för skidsteerlastare.

Saskatoon, Kanada
Produktionsanläggning för större utrustning för plantering och sådd.

Curitiba, Brasilien
Centre of Excellence för traktorer
Regionalt huvudkontor för Latinamerika
Produktionsanläggning för traktorer, inklusive T8, och 
skördemaskiner för Latinamerika, där det har producerats  
över 25 000 TC-skördetröskor.

Queretaro, Mexiko
Produktionsanläggning för både traktorer och komponenter.  
Verksamheten har pågått i 50 år 2014.
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garanterat nöJd kund. 
Inköp av en New Holland-maskin är bara början på ett partnerskap. 
Omfattande kunskaper om region, land och fältbetingelser innebär 
att du kan lita på en partner som kan erbjuda trygghet. Du får hjälp 
med allting av vältränat yrkesfolk med omfattande erfarenhet, som 
strävar efter att erbjuda dig vad du behöver för din verksamhet. 
Hos återförsäljaren och på ditt lantbruk finns det personal från  
New Holland som alltid är villiga att göra en extra insats för att få en 
nöjd kund, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. 



Cnh industrial - reserVdelar oCh serViCe

Alla New Holland-återförsäljare har ett komplett lager med 
reservdelar för snabb leverans och kortare stilleståndstid. 
Godkända tillbehör finns även tillgängliga för att optimera 
maskinernas prestanda under alla förhållanden. 

new holland top serViCe

Top Service ger trygghet med assistans dygnet runt. När 
som helst och var som helst kan du ringa gratisnummer 
för assistans och få expressleverans av reservdelar, med 
garanterat 100 % belåten kund.

Cnh industrial Capital

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, 
är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och 
specialanpassade finansieringspaket finns tillgängliga för dina 
behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist  
på lantbruksfinansiering.
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New Holland vet att det inte finns två lantbruk som är exakt lika och det omfattande återförsäljarnätet innebär att lokalkunskap 
är centralt för våra återförsäljare. Hos din lokala återförsäljare finns allt du behöver för ditt lantbruk: kanske en brådskande 
reservdel under skörden? Vill du diskutera en ny traktor eller beställa tid för rutinservice? Återförsäljaren kan erbjuda den 
lösning som är rätt för dig. 
Varför? Därför att återförsäljaren finns i närheten och känner till ditt lantbruk lika bra som du. Våra återförsäljare vet vad 
lantbruk betyder för dig och strävar efter att hjälpa dig varje dag och varje säsong. 

på dina fält, VarJe dag, tillsaMMans Med dig.



europeiska återförsälJare

BRANSCHMARKNADER

IMPoRTMARKNADER

Med 1 045 återförsäljare på 14 branschmarknader och 17 importörer 
finns New Holland alltid nära till hands, oberoende av var du är.

www.newholland.com
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new holland lantbruksapplikationer:  
DEN DIgITALA LANTBRUKSVäRLDEN  
HjäLPER DE VERKLIgA LANTBRUKARNA.
New Holland har tagit fram ett stort antal interaktiva och intressanta digitala appar för att hjälpa både nuvarande och framtida lantbrukare med deras 
aktiviteter. Väderprognos online och appar för tjänster gör det möjligt för dig att planera dina aktiviteter för maximal produktivitet. Nyheter håller dig 
informerad om senaste nytt. Om du vill ta reda på mer om PLM, bläddra igenom appen PLM Training eller PLM Academy. Om du funderar på att bli 
lantbrukare, eller är intresserad av virtuellt lantbruk, förutom lantbruk i verkligheten, kanske du vill spela FarmGenius-spelet och samtidigt lära dig 
mer om New Hollands senaste PLM-produkter.

ibrochure-app
Ditt online New Holland-bibliotek

nh weather-app
Planera dina aktiviteter med noggranna väderprognoser

nh news-app
Håll reda på de senaste nyheterna inom lantbruket,  
när det händer

farm genius-app
Du kan lära dig mer om PLM®-sortimentet  
med detta roliga spel

plM Calculator-app
Ta reda på precis hur mycket du kan spara  
med avancerade PLM®-lösningar

plM academy-app
Bläddra genom PLM®-utbildningskurser och lär dig mer

Pröva på New Hollands 
appar!
Skanna här för att hämta appar



New Holland Agricultures paviljong för hållbart lantbruk på Milan Expo 2015 var ett utmärkt sätt att fira vår 120-åriga historia med innovation. Under den sex månader långa 
världsutställningen hade vi mer än 700 000 besökare som kom i kontakt med vår personal samt våra produkter, värderingar och visioner. Temat ‘Mat för världen, energi för livet’, som är 
centralt för både våra märkesvärderingar och Clean Energy Leader-strategin, utvecklades genom en engagerande upplevelse för besökarna, vilket var bevis på hur viktigt mekanisering inom 
lantbruket och i livsmedelskedjan är och den grundläggande betydelsen hos våra “hjältar” - lantbrukarna. De delar vårt engagemang vad gäller hållbar jordbruksproduktion, effektiv och 
ansvarsfull hantering av naturresurser, minskning av utsläpp och förbrukning av bränsle samt skydd av naturmiljö och landsbygd: alla de aspekter som garanterar hög kvalitet på livsmedel 
för alla. Paviljongen för hållbart lantbruk gavs utmärkelsen som ledande inom kategorin ‘Design och konstruktion’ för hållbara lösningar för byggnaden, av Italiens miljöminister ochutsågs 
dessutom till bästa Corporate paviljongen på Class Expo Pavilion Heritage Awards för att ha lämnat det bästa intrycketför nya generationer på temat ”Mat åt Planeten, energi för liv”.

new holland agriCulture på Milan expo 2015: 
en Milstolpe i Vår 120-åriga historia.
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ett nytt begrepp för storskaligt lantbruk.
Storskaligt lantbruk är inte vad det brukade vara. Mer livsmedel, högre kvalitet, större ansvar. Dessa är utmaningarna för dagens 
lantbrukare. För denna nya typ av lantbruk krävs ett nytt tankesätt kring lantbruket: du behöver inte längre välja mellan dragkraft 
och manövrerbarhet eller transportstabilitet. New Holland vet att en halvbra lösning inte fungerar inom modernt lantbruk. Komplett 
inte komplicerat. Enkelt att använda, men ändå avancerat. De nya T7-, T8- och T9-serierna: ett nytt tankesätt inom storskaligt 
lantbruk och en unik lösning för framtidens lantbruk.



t7-serien
INBYggD STYRKA.

På New Holland har vi lyssnat på kunderna 
och tagit fram SideWinder™ II armstöd så 
att det blir ännu enklare att manövrera 
traktorn. T6-, T7-, T8- och T9-serien  
har de mest använda reglagen nära 
till hands. CommandGrip™ finns nära 
till hands och den ultrabreda skärmen 
IntelliView™ IV färgpekskärm förenklar 
styrningen. Utmärkt ergonomi ger 
förbättrad produktivitet.

T7-serien har konstruerats med design som uppfyller de särskilda krav du ställer som 
lantbrukare. Du kan välja mellan åtta modeller och tre varianter av transmissioner för att få 
högre effektivitet, produktivitet och flexibilitet inom lantbruket.

Med T8 är allting möjligt. Kraftfulla och bränslesnåla motorer, val av 
transmission, helintegrerad frontlyft och kraftuttag samt en förarplats 
som är ledande inom branschen betyder att T8 verkligen är produktiv 
inom storskaligt lantbruk.

Med T9 går det lätt att sköta stora lantbruk. Med standardchassi och 
brett chassi för att passa till ditt lantbruk, branschens mest rymliga 
hytt och patenterad Comfort Ride™-hyttfjädring ger detta förarkomfort 
på en helt ny nivå.

t8
ALLTINg äR MÖjLIgT OCH DET KOMMER MER.

sidewinder™ ii
KONSTRUERAD AV LANTBRUKARE, FÖR LANTBRUKARE.

t9   ERgONOMISK DESIgN SOM FÅTT MEDALjER MATCHAT 
MED KRAFT UPP TILL 700 HK.

Årets maskin 2014
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skörda Med speCialister.
New Holland har alltid legat långt framme när det gäller skördeteknik med pionjärinsatser som har omskapat det sätt som du 
skördar på idag. Tänk på Twin Rotor™-skördetröskan. Tack vare New Holland. Tänk på Europas första självgående skördetröska. 
Tack vare New Holland. Hela serien av skördemaskiner tillfredsställer de krav som ställs på effektivitet och produktivitet för 
alla grödor och all slags terräng. Konventionella skördetröskor och roterande skördetröskor som sätter rekord, en av världens 
mest kraftfulla foderhackar och ett stort urval av stora balpressar ger resultat dagligen med rena fält, säsong efter säsong. Välj  
New Holland för bästa möjliga skörderesultat, baserat på design, utveckling och produktion med erfarna ingenjörer. Endast de som 
gjorde innovationen har den erfarenhet som krävs för nyskapande.



As awarded by The Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture and Design.

Novedad Técnica 
Fima 2014 (España)

Nya FR FoRage CRuiseR
Ändrar spelreglerna.

Nya CX7 oCh CX8
Uppnådda mål.

FR-serien ger bästa möjliga foderhackteknik. Hur skulle det vara med en 
maskin som kontinuerligt anpassas till växlande förhållanden hos grödan 
och även fyller släpet för dig? För mångsidighet året runt och enastående 
produktion är FR-serien det naturliga valet.

Nya CR
en nY dImensIOn aV sKÖrd. 

Den nya CR är det självklara valet för riktigt stor och krävande odling. CR10.90, seriens 
toppmodell, är världens mest kraftfulla skördetröska och håller skörderekordet för mest 
spannmål skördat under 8 timmar. Fyrtio år som pionjärer med Twin Rotor™-teknik innebär 
att CR erbjuder bättre produktivitet och oslagbar kvalitet, med skadade sädeskorn så lågt 
som 0,1 %.

BigBaler-serien är det naturliga valet för yrkesbruk. Med 
högmodern teknik kan storskaliga entreprenörer exakt 
fininställa produktionen för att maximera vinsten. Säkerhet som 
är ledande inom branschen ger föraren en bättre körupplevelse.

New Hollands serie med toppmodeller av konventionella 
skördetröskor ger utmärkta spannmålsprover i 
kombination med oslagbar halmkvalitet. Världens 
kraftfullaste serie av konventionella skördetröskor 
har blivit det självklara valet för kunder som arbetar 
under krävande förhållanden.

BigBaleR
prOfessIOnell balpress från new HOlland.
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Centralt för Medelstora lantbruk.
New Holland vet att små och medelstora lantbrukare ställs inför mycket specifika krav. De, och deras maskiner, måste kunna lösa 
alla problem och vara bra på allt. Därför passar mellanserien bra både i fält och på väg. Vare sig det gäller arbete med lastare, 
hö, foder, markbearbetning eller transport erbjuder dessa traktorer en perfekt kombination av robust konstruktion, bekväm 
körning, enastående prestanda och effektivitet som är bäst i klassen. De har konstruerats med design för kompatibilitet med 
lastare, oslagbar sikt och moderna funktioner som gör att New Holland-maskiner är centralt för små och medelstora lantbruk.



t4
DEN MEST BEHAgLIgA PLATSEN FÖR LANTBRUK.

T4 har tagit komfort i lantbruket till en helt ny nivå med deluxe VisionView™-
hytten och dess kompakta mått, så att du kommer åt överallt. Litet format 
med stora resultat.

t5
MÅNgSIDIgHET SOM STANDARD.

Med T5 går det lätt att utföra allt slags lantbruksarbete. T5 har konstruerats med tanke 
på lastare och är helt kompatibel med en integrerad frontlyft och kraftuttag. Den är redo 
för att ta itu med arbete. Utmärkt sikt och New Hollands välkända komfort bidrar till 
ett komplett paket.

roll-belt-balpress
OSLAgBAR FLEXIBILITET FÖR BALPRESSAR.

T6 är lika individuell som ditt lantbruk. Du kan anpassa T6 till dina behov 
med ett stort urval av transmissioner, motorer, tak och hydraulsystem. 
Effektiv ECOBlue™ SCR-teknik innebär att förbättrad produktivitet kommer 
som standard.

Roll-Belt-balpressen ger bästa möjliga flexibilitet för att pressa balar. 
Oavsett gröda eller de krav du ställer kan du anpassa balstorleken för att 
passa dina behov. Vill du ha mer? Du kan välja varianten CropCutter™ eller 
SuperFeed™ för att passa verksamheten bättre. Hur skulle det vara med 
upp till 20 % ökad kapacitet?

t6
UTMäRKT FÖR LANTBRUKSARBETE AV ALLROUNDTYP.



speCialutrustning28 / 29

speCial soM standard.
New Holland erbjuder 360° lantbrukslösningar och har alltid rätt maskin för att passa dina krav. Vi på New Holland är 
pionjärer på specialmaskiner, t.ex. druvskördare eller bandtraktorer från New Holland. Alltifrån fruktodling till vinodling och 
grönyteskötsel till kommunalarbetare har vi den perfekta lösningen.



Trädgårdsodlare, greenkeepers, ägare av golfbanor och kommunala användare 
litar alla på New Holland för att få sina krav uppfyllda. Den tillförlitliga Boomer-
serien med traktorer är mycket enkla att använda och erbjuder en kombination  
av låga kostnader och hög produktion.

grönyteskötsel
MER äN ÅKgRäSKLIPPARE, MER äN KOMPAKTTRAKTORER.

druVskördare
40 ÅRS INNOVATION INOM BRANSCHEN.

New Holland har eliminerat tungt manuellt arbete vid druvskörd, tack vare högmodern teknik 
för druvskördare. 2015 är 40e året med kontinuerlig innovation och precisionsmekanisering  
av denna traditionsfyllda verksamhet.

t4f/n/V
LITET FORMAT MED STORA RESULTAT.

Fruktodling, vinodling och andra specialtillämpningar ställer alla sina egna krav. 
T4F/N/V-serien har konstruerats med design som gör det möjligt att passera 
igenom mycket smala rader utan att störa frukt och druvor.

tk4000
OSLAgBARA MERITER.

Fiat tillverkade den första massproducerade bandtraktorn på 1930-talet och dagens TK4000 
drar nytta av över 85 års kontinuerlig innovation. Lantbruk på sluttningar och under svåra 
förhållanden har blivit mer bekvämt och säkrare tack vare innovationen med hytt. 
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en styrningslösning för VarJe kund
New Holland har en styrningslösning som passar dina behov. Välj den nivå  
av noggrannhet som krävs och välj sedan: manuell styrning med EZ-Guide 250,  
hjälpstyrning eller helautomatiskt arbete med automatisk styrning. Välj  
New Holland-styrning för cm-precisionskörning. År ut och år in.

eZ-guide 250
display

hJälpstyrning
eZ-pilot-systeM

preCisionsodling Med new holland.
New Holland har ett stort urval av kompletta styrningslösningar som kan anpassas till just dina behov. Med 
en komplett uppsättning korrektionssignaler kan New Hollands modullösning användas på alla maskiner! 
Intuitiva, användarvänliga gränssnitt betyder att du kan använda styrning på ett säkert sätt och programvaran 
för precisionsnaturbruk gör att du kan hämta och analysera avkastningsdata för fininställning av parametrar och 
minskade kostnader. Om du vill spara tid och pengar, arbeta mer bekvämt och få ut mer av varje säsong med 
precisionsodling är New Holland Precisionslantbruk rätt för dig.



intellisteer®-systeM
Med New Hollands helintegrerade styrningslösning kan du ställa in 
styrningsvägen och sedan sätta dig ner, koppla av och njuta av åkturen. 
För automatisk funktion och noggrannhet på 1-2 cm med förbättrad 
produktivitet och effektivitet är IntelliSteer® svaret.

fukt- oCh aVkastningsMonitor 

Är det för blött för att skörda? Fuktmonitor i realtid 
på CX- och CR-skördetröskor och FR-foderhackar 
ger svar på denna fråga. BigBaler-serien med stora 
fyrkantsbalpressar reglerar även baltillsatser med 
mätvärden. Du kan även hålla reda på verklig avkastning 
för aktuellt fält med avkastningsmonitor i realtid och 
sedan hämta dessa uppgifter och analysera dem.

plM® ConneCt teleMatik

Framtiden med PLM är här. PLM® Connect telematik 
gör att du kan koppla upp till din maskin på ett bekvämt 
sätt från ditt kontor. Du kan välja mellan startpaketet för 
att visa maskinens placering och aktuella timmar eller 
uppgradera till fjärrdiagnostik, som även informerar dig 
om schemalagt underhåll. 

plM®-prograM

Ett viktigt element i precisionsodling är möjligheten 
till fininställning av parametrar för att maximera 
produktionen vid skörd. PLM®-program är en mycket 
viktig del av förbättrad produktivitet, eftersom du kan 
hämta exakta fältdata från traktorn eller skördetröskan 
och analysera dessa data på datorn för att anpassa 
aktiviteter för framtida säsonger.

intelliView™ iii 
oCh iV Monitor

nh 372-Mottagare koMpatibel  
Med glonass
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hoppa in oCh kör iVäg
easy driVe CVt-transMission: 
SILVERMEDALJ SIMA 2009,
TEKNISK INNOVATION FIMA 2010

Den populära Boomer 45D- och Boomer 54D-serien finns tillgänglig 
med jämn och avancerad EasyDrive™ kontinuerligt variabel 
transmission, som normalt endast finns på större traktorer. 
Föraren kan sätta sig ner bakom ratten och börja köra. Du behöver inte 
tänka på växlar eller koppling eftersom EasyDrive-transmissionen är 
lättstyrd med en pedal upp till 30 km/h. Så enkelt är det.

stoppa traktorn oCh släpet första gången, VarJe 
gång Med abs supersteer™ oCh den intelligenta 
släpVagnsbroMsen: SILVERMEDALJ AGRITECHNICA 2009 
OCH 2011, ENASTÅENDE TEKNISK INNOVATION FIMA 2010, 
TEKNISK INNOVATION FIMA 2012, AE50-UTMÄRKELSE 2013

Den intelligenta släpvagnsbromsen styr och utjämnar automatiskt bromskraften på 
släpet i förhållande till bromskraften på traktorn, för bäst transportsäkerhet och 
stabilitet i sin klass, under alla förhållanden. När du saktar ner med transmissionen 
eller avgasbromsen moduleras släpvagnsbromsarna så att släpvagnens inbromsning 
perfekt matchar traktorns inbromsning. Resultatet? Total bromssträcka för traktor 
och släp är nästan exakt samma som för endast traktorn, så att fällknivsfenomen 
inte längre inträffar. Denna teknik är helt kompatibel med ABS SuperSteer som finns 
tillgänglig på T7-serien.

Novedad Técnica
Fima 2012 (España)

Novedad Técnica Sobresaliente  
Fima 2010 (España)

Novedad Técnica 
Fima 2012 (España)

Novedad Técnica 
Fima 2010 (España)



As awarded by The Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture and Design.

Novedad Técnica 
Fima 2010 (España)

konstruerad aV lantbrukare, för 
lantbrukare sidewinder™ ii arMstöd: 
GOOD DESIGN™-UTMÄRKELSE 2009, TEKNISK 
INNOVATION FIMA 2010, AE50-UTMÄRKELSE 2010

Intuitiva reglage och enastående ergonomi ger ökad produktivitet. Därför  
har vi på New Holland lyssnat på kunderna och tagit fram SideWinder™ II 
armstöd så att det blir ännu enklare att manövrera traktorn. Alla viktiga 
reglage finns vid armstödet, vilket kunderna ställde krav på. CommandGrip™ 
är en förlängning av din hand och här finns alla huvudreglage. IntelliView™ III 
and IV färgpekskärm ger lättolkad information och mycket enkel inställning  
av styrningsvägar.

prisadstart för new t7 heaVy duty 
traktorer. t7.315:  
ÅRETS MASKIN 2016, AE50 AWARDS 2016

New Holland T7.315 traktorn kröntes till årets maskin 2016 utmärkelse under 
Agritechnica 2015. En jury bestående av 21 journalister representerar ledande 
europeiska jordbruks publikationer och de valde T7.315 som vinnare. Denna 
utmärkelse är ett tilläggtill den AE50 award T7 Heavy Duty redan har vunnit. 
Maskinen belönades för sina tekniska innovationer och de fördelarde innebär 
för kunderna, med fokus på innovativa funktioner, prestanda, produktivitet, 
driftkostnad, användarvänlighet och förarkomfort.

ÅRETS MASKIN 2016
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Novedad Técnica Sobresaliente  
Fima 2010 (España)

låt fr ta hand oM att fylla släpet - intellifill™:  
GULDMEDALJ AGRITECHNICA 2009, GOLDEN AREN AGRIBEX 
2009, ENASTÅENDE TEKNISK INNOVATION FIMA 2010, 
TEKNISK INNOVATION EIMA 2010, AE50-UTMÄRKELSE 2013

För att använda en foderhack krävs omfattande erfarenhet och hög 
koncentrationsnivå. För maximal koncentration på flödet av gröda och förloppet på 
fältet används det högteknologiska 3D-kamerabaserade IntelliFill™-systemet, som 
automatiskt avkänner släpets kant och övervakar fyllning. Oavsett släpets storlek 
eller form styr detta system automatiskt utblåsningsrörets rörelse så att släpet  
fylls perfekt upp till ovankanten, utan spill.

identifiera Varenda bal
Crop id™-systeM: 
SILVERMEDALJ SIMA 2011

Crop ID™-systemet registrerar information i realtid om varje bal.  
När balen passerar igenom kammaren sätts en tom radiofrekvens-ID-tagg på 
och när balen lämnar kammaren och sedan rännan registreras informationen 
av Crop ID™ Precision Information Processor, inklusive balvikt, fukthalt, datum 
samt klockslag och GPS-koordinaterna överförs till taggen. En infrarödskanner 
kan användas för att avläsa taggen och säkerställa att rätt bal har valts för 
varje situation. 



dual streaM™: aVanCerad hantering aV 
stubbhöJd: GOLD INTERNATIONAL MACHINERy 
MANUFACTURER’S AWARD CEREALS 2015,  
GOLDEN AREN AGRIBEX 2013, AE50-UTMÄRKELSE 2016

Dual Stream™ systemet monteras direkt på 7,62 - 12,50 meters skärbord 
med hög kapacitet och Varifeed™ skärbord. Standardskärbordet fortsätter 
att skära den övre delen av grödan och den andra gruppen självslipande 
knivar är inställd på normal stubbhöjd, för att skära den mellanliggande 
"dubbelstubbsektionen". Det hackade materialet sprids sedan likformigt över 
hela skärbredden på även de största skärbord. Dual Stream™ teknik kan 
öka total kapacitet med upp till 15 %, samtidigt som bränsleförbrukningen 
minskas med upp till 15 %. 

blue Cab™ 4: den säkraste, Mest friska luften: 
GULDMEDALJ SITEVI 2015

Förarens säkerhet och välbefinnande är centralt för konstruktion av 
druvskördare. Kategorin med systemet fyra slutna slingor för trycket i  
hytten aktiveras automatiskt när en växtspruta ansluts och kopplas på. 
En patenterad automatisk luftreningsventil rensar luften innan trycksättning 
och filtrering i hytten startas, för bästa möjliga säkerhet och ett särskilt 
hanteringssystem övervakar underhållsintervall och användning.





sortiMentet



super suite™-hytt
Den största hytten på 
marknaden och takruta 
med bra sikt ger garanterat 
oslagbar sikt.

easydrive™ CVt
EasyDrive™ kontinuerligt 
variabel transmission (CVT) 
har utformats för att ge jämn, 
kontinuerlig varvtalsändring 
under skiftande förhållanden.

booMer easydriVe. HÖgRE EFFEKT, 
DELUXE-KOMFORT OCH ENKEL ATT ANVäNDA.
De nya traktorserierna Boomer 45D EasyDrive™ och Boomer 54D EasyDrive™ har 
konstruerats efter omfattande feedback från kunder. Högre effekt, bekvämlighet och 
komfort kommer som standard. Ett nytt utförande med ROPS-skydd och EasyDrive™ 
CVT-transmissionen gör att körningen har förenklats avsevärt.

booMer.  
MER äN BARA EN KOMPAKTTRAKTOR.
Kompakttraktorer i Boomer-serien är det självklara valet för professionell 
grönyteskötsel. De sex modellerna i Boomer-serien ger 23-47 hk och kan specificeras 
för att passa dina behov. Det går att välja alltifrån maskiner på startnivå till lyxversionen 
med alla tillval för krävande privata gods och prestigefyllda golfbanor.

kompakt i storlek, stor i komfort
Trots Boomer-seriens kompakta 
mått gör enastående ergonomi och 
ett komfortabelt säte att arbetet blir 
mycket bekvämt och produktivt.

bästa möjliga sikt
Boomer-traktorernas sluttande 
motorhuv ser bra ut och 
underlättar även arbetet genom 
att det ger förbättrad sikt framåt.

Modeller  boomer 20 boomer 25 boomer 30 boomer 35 boomer 40 boomer 50 
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 3 / 1125 3 / 1320 4 / 1500 4 / 1800 4 / 2500 4 / 2500

Effekt (kW/hk) 17/23 20/27 21/28 28/38 30,6/41 35/47

transmission

Mekanisk  – – 12x12 12x12 16x16 16x16

Hydrostatisk (antal gruppväxlar) 2 2 3

kraftuttag      

Bakre (varv/min) 540 540 540 540 540/750/1000 540/750/1000

Mitten (varv/min) 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Mått och vikt

Min. total bredd (mm) 1115 1115 1350 1350 1350 1350

Min. vikt (kg) 772 772 1416 1460 1751 1755

– Ej tillgänglig

Modeller  boomer 45d easydrive boomer 54d easydrive
Motor

Cylindrar (antal) 4 3

Cylindervolym (cm3) 2200 2200

Effekt (kW/hk) 33,5/46 39,5/54

transmission

Kontinuerligt variabel  EasyDrive™ CVT transmission

kraftuttag

Bakre (varv/min) 540 540

Mitten (varv/min) 2000 2000

Mått och vikt

Min. total bredd (mm) 1687 1687

Min. vikt med hytt (kg) 1673 1700

traktorer för grönyteskötsel38 / 39
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td3.50. ROBUST. TILLFÖRLITLIg PRESTANDA.

Överensstämmelse med Tier 3 avgasstandarder 
gör att S8000-seriens drivenheter är tysta,  
går jämnt och är mycket effektiva. Tack vare 
motorns höga vridmoment kan lägre motorvarv 
användas utan nedsatt prestanda. Resultatet? 
Lägre bränsleförbrukning.

En särskild fram/backspak 
underlättar byte av körriktning.

synchro Command™-transmission

TD3.50 har en robust konstruktion som är baserad på New Hollands tradition att tillverka traktorer som klarar av allt slags arbete. En effektiv mekanisk transmission i kombination  
med en 48 hk motor. Kraften överförs till marken tack vare en framaxel med fyrhjulsdrift och hastighet på 2,8 – 30 km/h innebär att du kan välja exakt den hastighet som dina behov kräver.

Modell  td3.50
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 3 / 2900

Max. effekt  (kW/hk) 36/48

transmission

Synchro Shuttle™  8x8

kraftuttag

Bakre (varv/min) 540 med synkro. kraftuttag

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 2200

Mått och vikt

Min. bakre spårvidd (mm) 1284

Min. vikt  (kg) 2120

effektiv användning av värdefullt bränsle
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Ergonomisk design, baserat på 
virtuell verklighet, gör att det flata 
golvet, 20 % större hytt och två zoner 
för luftkonditionering ger dig bästa 
möjliga komfort.

VisionView™-hytt 

garanterat full sikt från marknivå 
till helt utskjuten lastare från ett 
bekvämt förarsäte.

takruta med bra sikt 

t4 powerstar™. DEN MEST BEHAgLIgA PLATSEN.
De tre modellerna i T4 PowerStar-serien har konstruerats med tanke på föraren, för lantbruk med komfort och produktivitet på en helt ny nivå. Med tillgång till 58 till 75 hk är detta den perfekta 
partnern för produktivt arbete för lantbrukare, kommunalarbetare och andra förare. Distinkt styling, prestanda med bra respons, tillvalet hydraulisk Powershuttle på rattstången som gör arbetet 
med lastare exakt och ett stort antal anpassningsbara tillval innebär att T4 PowerStar är lika individuell som du är.

Modeller  t4.55 t4.65 t4.75
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 43/58 48/65 55/75

transmission

Synchro Shuttle™   12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krypväxel   20x20 20x20 20x20

Hydraulisk Powershuttle   12x12 12x12 12x12

Hydraulisk Powershuttle med krypväxel   20x20 20x20 20x20

styrning

4WD framaxel  l l l

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 2760 2760 2760

Mått och vikt

Min. vändradie (mm) 3815 3815 3815

Min. vikt (kg) 2830 2830 2830

l Standard



t3f. KOMPAKT, EKONOMISK, STILIg OCH INNEHÅLLSRIK.

Modern New Holland-styling 
ser bra ut.

distinkt styling

Återställ redskap till en förinställd 
höjd genom att trycka på en knapp.

lift-o-Matic™-teknik

T3F passar bäst för frukt- och vinodling där dess kompakta mått och låga vikt gör det enkelt att utföra allt slags arbete. Perfekt effekt/vikt-kvot gör att du kan hantera inte bara branta sluttningar 
utan även transport med hög hastighet. Smidiga svängar i det trånga utrymmet i slutet på raderna i vinodlingar gör att T3F lätt kan glida in mellan vinrankorna utan att skada värdefull gröda.

Modeller  t3.50f t3.55f t3.65f t3.75f
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 3 / 2930 3 / 2930 3 / 2930 3 / 2930

Effekt (kW/hk) 36,8/50 40,4/55 47,8/65 53/72

transmission

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krypväxel  20x20 20x20 20x20 20x20

styrning

4WD framaxlar  l l l l

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 2277 2277 2277 2277

dimensioner

Min. vändradie (mm) 3400 3400 3400 3400

Min. total bredd (mm) 1350 1350 1350 1350

l Standard
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td4f. gARANTERAT HÖgT VäRDE OCH PRODUKTIVITET.

Enkelt att lägga i fyrhjulsdrift med 
fingrarna via en strömställare.

inkoppling av fyrhjulsdrift

Hela serien är kompatibel med 
100 % biodiesel och går lätt att 
tanka från marknivå.

100 % biodiesel

TD4F-serien ger anpassad mångsidighet i ett ekonomiskt paket. Fyrcylindriga F5C-motorer med god bränsleekonomi har utmärkt effektivitet och det långa serviceintervallet på 500 timmar gör 
också maskinen mer ekonomisk. Denna serie med endast ROPS-skydd finns tillgänglig med ett urval av däckalternativ som passar dina behov och kommer från den välkända Fiat 86-serien.

Modeller  td4.70f td4.80f td4.90f
Motor

Cylindrar  (antal) 4 4 4

Cylindervolym  (cm3) 3200 3200 3200

Effekt - ISO 14396  (kW/hk) 48/65 57/78 65/88

transmission

Powershuttle  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krypväxel  20x12 20x12 20x12

styrning

4WD framaxel  l l l

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 3000 3000 3000

dimensioner

Min. vändradie  (mm) 3800 3800 3800

Min. total bredd  (mm) 1530 1530 1530

l Standard



tk4000. 85 ÅRS KONTINUERLIg UTVECKLINg.

Novedad Técnica
Fima 2012 (España)
Novedad Técnica 

Fima 2012 (España)
Novedad Técnica 

Fima 2014 (España)

Lägg i drivning och styr, med endast 
en spak.

steering-o-Matic™ plus

garanterat komfortabel körning 
och effektiv transport.

smarttrax™ gummilarvband

Tänk på larvband. Tänk på New Holland. Mer än 85 års erfarenhet ligger bakom utvecklingen av dagens TK4000-serie. Finns i olika utföranden 
med både ROPS-skydd och hytt, unikt inom branschen, och du kan välja mellan traditionella larvband av metall eller larvband av gummi. 
SmartTrax™ larvband av gummi kan bytas mot larvband av stål, så att det går att välja lämpligt larvband för varje arbetsuppgift. Det går att välja 
mellan fyra olika bredder: berg, standard, vinodling eller fruktodling för att passa dina behov.

Modeller  tk4020V/f  tk4030V/f tk4030 tk4040/M tk4050/M tk4060
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 4 / 3200 4 / 3200 4 / 3200 4 / 3200 4 / 4500 4 / 4500

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 48/65 57/78 57/78 65/88 70/95 74/101

transmission

Backspak  8x8 8x8 8x8 8x8 8x8 8x8

Steering-O-Matic™ Plus  

Full Drive™-system  l l l l l l

hydraulsystem   

Bakre lyftens kapacitet  

vid kopplingspunkterna (kg) 3535 3535 3720 3720  3720  3720 

dimensioner 

Min. total bredd (mm) 1150  1300 1170  1310 1450 1450  1700 1410  1750 1750

l Standard
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Upp till fyra mittmonterade ventiler 
styrs via en ergonomisk joystick. 
Perfekt för specialtillämpningar.

imponerande mittmonterad 
prestanda

Med en spak går det lätt att 
återställa redskapet till ett förinställt 
djup, första gången, varje gång.

lift-o-Matic™ plus-system

t4f/n/V. SER BRA UT OCH HAR UTMäRKT PRESTANDA.
T4F/N/V-serien har konstruerats med design som uppfyller högt ställda krav för fruktodling och vinodling. Den finns tillgänglig i tre olika bredder och har avancerade funktioner inklusive 
SuperSteer™ med automatisk kontroll av markgrepp och antingen mekanisk eller elektronisk dragkraftsreglering, vilket garanterat ger hög produktivitet. De moderna och effektiva fyrcylindriga 
F5C- och Nef-motorerna ger garanterat ekonomisk effekt.

Modeller  t4.65V  t4.75V/n/f   t4.85V/n/f   t4.95V/n/f   t4.105V/n/f 
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 4 / 3200  4 / 3200   4 / 3200   4 / 4500   4 / 4500

Effekt (kW/hk) 48/65  57/78   65/88   71/97   78/106

transmission

Shuttle Command™  16x16  16x16   16x16   16x16   16x16

Split Command™  32x16  32x16   32x16   32x16   32x16

Powershuttle  16x16  16x16   16x16   16x16   16x16

Dual Command™ med Powershuttle   32x16  32x16   32x16   32x16   32x16

styrning

4WD framaxlar  l l O – l O – l O – l O –

SuperSteer™ 4WD framaxel  – – l l – l l – l l – l l

Auto 4WD standard / SuperSteer™  O / – O / – O / l O / l O / – O / l O / l O / – O / l O / l O / – O / l O / l

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet  

vid kopplingspunkterna (kg) 2600  2600   2600   2600   2600

dimensioner

Min. vändradie (mm) 3400 3400 2960 2900 3400 2960 2900 3400 3050 2980 3400 3050 2980

Min. total bredd (mm) 1061 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig



t4lp. DEN NYA TRAKTORN MED LÅg PROFIL OCH HÖg PRESTANDA.

Den beprövade 4,5 liters mekaniska 
Nef-motorn är kompatibel med  
100 % biodiesel.

tillförlitliga motorer

Kompatibel med däck upp 
till 420/70R30 ger minskad 
kompaktering och bättre markgrepp.

större däck

T4LP innebär lantbruk för specialtillämpningar i storformat. Denna har konstruerats för att passa de krav som ställs av större fruktodlare med större avstånd mellan raderna. De fyra modellerna 
i T4LP-serien med låg profil ger upp till 106 hk, perfekt för redskap som kräver hög effekt, och dess större spårviddsinställning ger förbättrad stabilitet på branta sluttningar. Dess stora däck 
ger bättre markgrepp och mindre kompaktering.

Modeller  t4.75lp t4.85lp t4.95lp t4.105lp
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 4 / 3200 4 / 3200 4 / 4500 4 / 4500

Effekt (kW/hk) 57/78 65/88 71/97 78/106

transmission

Shuttle Command™  16x16 16x16 16x16 16x16

Split Command™  32x16 32x16 32x16 32x16

Powershuttle  16x16 16x16 16x16 16x16

Dual Command™ med Powershuttle  32x16 32x16 32x16 32x16

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 2600 2600 2600 2600

dimensioner

Höjd till ovansidan av hytt/ROPS-skydd (mm) 2173/2274  2173/2274 2173/2360 2173/2360

Min. total bredd (mm) 1588 1588 1588 1588

Total längd (mm) 3942 3942 4029 4029



t4. ALLTID REDO NäR DU äR REDO.
De fem modellerna i T4-serien erbjuder lantbrukare med boskapsskötsel och blandad verksamhet högmoderna funktioner, t.ex. elektronisk dragkraftsreglering för absolut precision och sikt 
som är ledande inom branschen eftersom rutor med bra sikt kommer som standard. Du kommer att njuta av oslagbar komfort i Deluxe VisionView™-hytten. Du har upp till 114 hk, efter behov, 
för att enkelt utföra allt arbete tack vare effektiv Common Rail-teknik och du drar nytta av avancerad kyld avgasreturteknik för överensstämmelse med Tier 4A. Anpassad fram/backfunktion, 
frontlyft och kraftuttag i en modul och full kompatibilitet med lastare bidrar till ett mångsidigt och komplett paket.
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Du kan precisionsanpassa din hastighet framåt och bakåt till 
aktuell arbetsuppgift. Använd hög/lågväxeltillsatsen för ökat 
vridmoment, efter behov.

Ergonomisk spak återställer enkelt redskap till en 
förinställd arbetshöjd.

dual Command™-transmission lift-o-Matic™ plus-system 

Med hastighet så låg som 250 meter/timme kopplas 
krypväxeltillsatsen in ergonomiskt från Command Arc.

ergonomisk inkoppling av krypväxel

integrerad frontlyft och kraftuttag
En frontlyft med kapaciteten 1 340 kg i kombination med ett 
kraftuttag fram med varvtalet 1 000 gör att den passar utmärkt 
för en slåttermaskin fram.

Modeller  t4.75 t4.85 t4.95 t4.105 t4.115
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400

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

transmission

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krypväxel  20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

Hydraulisk Powershuttle  12x12 12x12 12x12 12x12 12x12

Hydraulisk Powershuttle med krypväxel  20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

Split Command™   24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Dual Command™   24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Dual Command™ med krypväxel   40x40 40x40 40x40 40x40 40x40

styrning

2WD / 4WD framaxel  l / O  l / O l / O l / O l / O

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 3884 3884 3884 3884 3884

Mått och vikt

Min. vändradie (mm) 3350 3350 3350 3350 3350

Min. vikt (kg) 3600 3600 3600 3600 3600

l Standard     O Tillval
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td5. FRAMTIDEN FÖR TRADITIONELLT LANTBRUK.
Traditionella lantbruksegenskaper: robust konstruktion, slagtålig effektivitet och enkel utformning för alla ändamål är vad TD5-serien erbjuder. Detta är dock traditionellt lantbruk på 2 000-talet 
med en komfortabel hytt efter en lång dag med tidigt mjölkande. En anpassad serie med högeffektiva mekaniska motorer på modell TD5.65 och TD5.75 kompletteras med överensstämmelse 
med Tier 4A, Common Rail 3,4 liters F5C-motorer på modell TD5.85 - TD5.115, vilket ger 10 % minskad bränsleförbrukning. Denna imponerande serie har New Hollands distinkta styling och 
finns även i utförande med ROPS-skydd och tillvalet skyddstak med FOPS-skydd.



kompatibel med 100 % biodiesel
TD5.65 och TD5.75 är kompatibla med 
100 % biodiesel och går lätt att tanka 
från marknivå.

Det är enkelt att arbeta med lastare tack vare takrutan med bra sikt. Det går lätt att arbeta med lastaren noggrant med Powershuttle 
på rattstången.

ruta med bra sikt hydraulisk powershuttle

Max lyftkapacitet är 4 700 kg med två lyftcylindrar för att underlätta 
arbetet med lyften.

imponerande lyftkapacitet

Modeller  td5.65 td5.75 td5.85 td5.95 td5.105 td5.115
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 3 / 2930 3 / 2930 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 48/65 53/72 63/86 73/99 79/107 84/114

transmission

Synchro Command™  12x4 12x4 12x4 – – –

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12 12x12 – –

Synchro Shuttle™ med krypväxel  20x12 20x12 20x12 20x12 – –

Hydraulisk Powershuttle  – – 12x12 12x12 12x12 12x12

styrning

4WD framaxel  l l l l l l

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet  

vid kopplingspunkterna (kg) 3000 3000 3565 4700 4700 4700

Mått och vikt 

Min. vändradie (mm) 5290 5290 5500 5510 5580 5580

Min. vikt (kg) 3080 3080 3740 3740 3740 3740

l Standard     – Ej tillgänglig



t5. gÅ VIDARE TILL NäSTA NIVÅ.
Välkommen till lantbruk i affärsklass. Stig upp i deluxe VisionView™-hytten och det känns som om du är hemma: enastående komfort, perfekt ergonomi och gott om utrymme. Vill du ha mer? 
Väsentligt högre uteffekt på 99-114 hk betyder att du alltid kan göra det som krävs. Du har ett stort urval av transmissioner med Powershuttle, krypväxeltillsats och Dual Command™-tillval. 
Med den helt nya 16x16 Electro Command™-transmissionen kan du precisionsanpassa din hastighet framåt och bakåt till aktuell arbetsuppgift. Den nya T5, en ny klass med traktorer.
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Precisionsplöjning? Naturligtvis, tack vare den 
elektroniska inställningen av alla reglage för plöjning.

Detta gör att du inte längre behöver bekymra dig om stötar, ryck och 
spannmålsspill, genom att du ställer in känsligheten hos fram/backen.

elektronisk dragkraftsreglering inställbar respons hos fram/back

16x16 Electro Command™-transmissionen har effektiva 
åttaväxlade växelbyten utan koppling.

gå vidare till nästa nivå

Common rail. Common sense (sunt förnuft). 
Common Rail F5C-motorn ger snabb respons i ett 
optimerat paket.

Modeller  t5.95 t5.105 t5.115
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 73/99 79/107 84/114

transmission

Powershuttle   12x12 12x12 12x12

Powershuttle med krypväxel   20x20 20x20 20x20

Dual Command™ med Powershuttle   24x24 24x24 24x24

Electro Command™  16x16 16x16 16x16

Electro Command™ med krypväxel  32x32 32x32 32x32

styrning

4WD framaxel  l l l

hydraulsystem

Bakre lyftens kapacitet vid kopplingspunkterna  (kg) 5420 5420 5420

Mått och vikt 

Min. vändradie (mm) 4040 4040 4040

Min. vikt (kg) 4250 4250 4250

l Standard
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t6. INTENSIVT LANTBRUK PÅ ETT ENKLARE SäTT.
Den nya T6-serien har blivit den nya standarden för allroundtraktorer. Oavsett vilka krav ditt lantbruk ställer kommer de alltid att vara uppfyllda. ECOBlue™ SCR Common Rail Nef-motorn 
ger enastående prestanda i fyr- och sexcylindrigt utförande. Motorns effektstyrning kommer som standard på alla modeller, utom på första maskinen T6.120, och ger bättre produktivitet 
och minskad bränsleförbrukning. Du kommer att njuta av lantbruk med komfort i Horizon™-hytten, branschens ledande hytt. Auto Command™, Electro Command™ och Dual Command™ 
transmissioner har konstruerats för kraftöverföring med snabb respons för alla lantbrukstillämpningar: på väg, i fält och även inne i lador, tack vare tillvalet tak med låg profil.



R F

AUTOAUTO

AUTOAUTO AUTO

8 sec 5 sec 8 sec 5 sec1900

1100

1900

1100

FORWARD SPEED (kph)

PTO OUTPUT (hp)

ENGINE OUTPUT (hp) 225
205
8

235
205
8

210
205
8

246
205
8

8 sec 5 sec 8 sec 5 sec1900

1100

1900

1100

Motorns uteffekt (hk)
kraftuttagets uteffekt (hk)

hastighet fraMåt (kM/h)

Du kan njuta av utmärkt komfort och oslagbar 
intuitiv manövrering med Sidewinder™ II 
armstödet, som har fått många utmärkelser. 
Alla reglage är nära till hands!

sidewinder™ ii armstöd supersteer frontlyft

När arbetet blir tungt kan du lugnt fortsätta med extra 27 hk som vid 
behov kan användas i krävande tillämpningar för hydraulik, kraftuttag 
och transport.

Motorns effektstyrning

terraglide™ framaxel och Comfort ride™ hyttfjädring
Terraglide och Comfort Ride bildar ett perfekt partnerskap som 
säkerställer svängningsdämpning över ojämn terräng.

Hur skulle det vara med en frontlyft som svänger när du svänger?  
Det finns nu tillgängligt för effektivare arbete i trånga utrymmen.

Modeller  t6.120 t6.140 t6.150 t6.160 t6.155 t6.165 t6.175
Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 4 / 4485 4 / 4485 4 / 4485 4 / 4485 6 / 6728 6 / 6728 6 / 6728

Max. EPM-effekt - ISO 14396 (kW/hk) 89/121* 105/143 113/154 120/163 113/154 121/165 129/175

Nominell effekt - ISO 14396 (kW/hk) 81/110 81/110 89/121 96/131 85/116 92/125 103/140

Nominellt motorvarv  (varv/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

transmission

Dual Command™ (40 km/h)   24x24 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Electro Command™ (40 km/h)   16x16 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16

Electro Command™ (40 km/h ECO eller 50 km/h)   17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16

Auto Command™ (40 km/h ECO)  – Kontinuerligt variabel transmission – – –

Auto Command™ (50 km/h ECO)  – Kontinuerligt variabel transmission – – –

hydraulsystem

Max. lyftkapacitet  (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864 7864

blue power**  – – – O – – –

O Tillval     – Ej tillgänglig     * Max effekt utan EPM     ** endast Auto Command™-modeller
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t7-serien. INBYggD STYRKA.
Den nya T7-serien med 10 modeller erbjuder nu ännu mer mångsidighet för lantbruk. Hur skulle det vara med tre olika varianter: standardhjulbas, 
lång hjulbas och den oöverträffade Heavy Duty-serien. Finns tillgänglig med ett urval av transmissioner, från de beprövade Range Command™ och 
Power Command™ ända till Auto Command™ kontinuerligt variabel transmission, som fått många utmärkelser. Du kan hitta den perfekta lösningen för 
din verksamhet. Välj Classic eller SideWinder™ II armstöd, som blivit ny branschstandard för utmärkt ergonomi. För extra säkerhet och mycket liten 
vändradie ska du välja tillvalet ABS SuperSteer™-systemet, som fått många utmärkelser. ÅRETS MASKIN 2016



Upp till 20 LED-arbetsbelysningar kan ges precisionsplacering 
för att säkerställa 360° sikt, även mitt i natten. 

led-belysningar

ECOBlue™ HI-eSC (Selective Catalytic Reduction)-teknik ger 
fortsatt effektiv förbränning, med bibehållen bränsleförbrukning, 
så att du sparar pengar.

Med Auto Command CVT-transmissionen kan du välja exakt 
den arbetshastighet som du behöver och systemet ger sedan 
automatiskt garanterat bra effektivitet och effekt.

bibehållen bränsleeffektivitet auto Command™-transmission

Commandgrip™ 
multifunktionshandtag
Enklare än så här blir det inte: tryck 
Commandgrip framåt för att köra 
snabbare och dra den bakåt för 
att sakta ner. Kraftbaserad teknik: 
intuitiv manövrering, enkel körning.

Modeller 
Classic och sidewinder ii  t7.175 t7.190 t7.210 t7.225 t7.230 t7.245 t7.260 t7.270 t7.290 t7.315
Motor

Cylindrar  (antal)  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cylindervolym (cm3) 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728

Max. EPM-effekt - ISO 14396  (kW/hk) 129/175 140/190 154/210 165/225 165/225 180/245 191/260 198/270 212/288 230/313

Nominell effekt - ISO 14396  (kW/hk) 103/140 110/150 121/165 132/180 132/180 147/200 162/220 177/240 199/271 221/300

Nominellt motorvarv  (varv/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100

transmission: range Command™

Semi-PowerShift (40 km/h)  18x6 18x6 – – – – – – – –

Semi-PowerShift (40 km/h ECO eller 50 km/h)  19x6 19x6 19x6 – – – – – – –

transmission: power Command™

Full-PowerShift (40 km/h)  18x6 18x6 18x6 – 18x6 18x6 18x6 – – –

Full-PowerShift (40 km/h ECO eller 50 km/h)  19x6 19x6 19x6 – 19x6 19x6 19x6 – – –

transmission: auto Command™

Auto Command™ (40 km/h ECO)  Kontinuerligt variabel transmission

Auto Command™ (50 km/h ECO)  Kontinuerligt variabel transmission

hydraulsystem

Max. lyftkapacitet  (kg) 8257 8257 8257 8257 10463 10463 10463 10463 11058 11058

blue power*  – – O O – O – O – O

O Tillval     – Ej tillgänglig     * endast Auto Command™-modeller
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t8. ALLTINg äR MÖjLIgT OCH DET KOMMER MER.
T8-serien har satt en helt ny högre kvalitetsnivå för traktorer. Den största hjulbasen i detta segment ger perfekt stabilitet för transport med hög 
hastighet och samtidigt utmärkt manövrerbarhet i fält. Du kan välja mellan Auto Command™ kontinuerligt variabel transmission och Ultra-Command™-
transmission, den mest kraftfulla Full PowerShift i denna klass. Garanterad förarkomfort tack vare mycket tyst 68 dB(A) hytt tillsammans med 
ergonomiskt SideWinder™ II armstöd. Kombinationen av distinkt New Holland-styling, helintegrerad frontlyft och kraftuttag samt beprövad ECOBlue™ 
HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction)-teknik för överensstämmelse med Tier 4B gör att T8 är standardvalet för storskaligt lantbruk.

Årets maskin 2014



hi-esCr-behållare

Helintegrerad styrning är en viktig funktion i T8. Med IntelliView™ IV 
färgpekskärm på Sidewinder™ II armstödet kan du enkelt och effektivt 
sköta styrningen.

Det intuitiva gSM-systemet säkerställer att ett perfekt förhållande 
mellan hastighet framåt och motorbelastning bibehålls automatiskt, 
vilket ger optimerad bränsleförbrukning och prestanda. 

intellisteer® automatstyrning

smarttrax™ bakre larvband av gummi
En lösning för bättre markgrepp, minskad kompaktering och längre driftsintervall.

styrning av körhastighet

Denna teknik baserad på många patent ger förbättrad uteffekt 
och fortsatt mindre utsläpp.

eCoblue™ hi-esCr-teknik

Matningsmodul

doseringsmodul

blandningsrör

dieseloxideringskatalysator (doC)

adblue (urea)-tank

reningskatalysator 
(CuC)

Modeller  t8.320 t8.350 t8.380 t8.410 t8.435
Motor

Cylindrar / Cylindervolym  (antal / cm3) 6 / 8700  6 / 8700 6 / 8700 6 / 8700 6 / 8700

Max. EPM-effekt – ISO 14396  (kW/hk) 235/320 258/351 281/381 301/409 320/435

Nominell effekt – ISO 14396  (kW/hk) 184/250 206/280 229/311 250/340 279/380

Nominellt motorvarv  (varv/min) 2000 2000 2000 2000 2000

transmission

Ultra Command™ (40 km/h)  18x4 18x4 18x4 18x4 –

Ultra Command™ (40 km/h ECO eller 50 km/h)  19x4 19x4 19x4 19x4 –

Ultra Command™ (40 km/h med krypväxel)  23x6 23x6 23x6 23x6 –

Auto Command™ (40 km/h ECO)   Kontinuerligt variabel transmission

Auto Command™ (50 km/h ECO)   Kontinuerligt variabel transmission

hydraulsystem

Max. lyftkapacitet (kg) 8843 8843 9705 10927 10927

blue power  – – – O O

smarttrax™ gummilarvband  – – O O O

O Tillval     – Ej tillgänglig
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t9. DET BLIR SVÅRT ATT HITTA SÅ HäR MÅNgA VäLTRäNADE HäSTKRAFTER.
Välkommen till världens mest kraftfulla midjestyrda traktor. Med upp till 692 hk under motorhuven kan T9 ta hand om de mest krävande lantbrukstillämpningar. Standardchassit är perfekt 
för transportintensivt arbete med komplett europeiskt typgodkännande och utförandet med brett chassi finns tillgängligt för mycket svåra arbetsuppgifter. Alla modeller har ECOBlue™ 
HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction)-teknik för överensstämmelse med Tier 4B och motorns effektstyrning ger upp till ytterligare 71 hk. Max hydraulflöde på 428 liter/minut, 
ergonomiskt Sidewinder™ II armstöd och flexibla ballasteringsalternativ bidrar till att ge en anmärkningsvärd maskin.



Den nyskapande konstruktionen av hyttfjädringen ger separat fjädring 
för hyttens fyra hörn med fjäder- och dämparenheter. I kombination 
med ett pendlingshämmande system ger det garanterat bästa komfort.

Du kan utrusta din T9 från fabrik med robusta axlar, en särskilt 
framtagen dragbom och hydraulsystem med hög kapacitet med 
MegaFlow™, för de krav som din skrapa ställer.

Comfort ride™ hyttfjädring förberedd för sCraper, som tillval

Du kan alltid spela in och spela upp mycket komplicerade 
vändtegssekvenser med HTS II-teknik. HTS II gör det lättare att ändra 
tidigare inspelade sekvenser och du kan välja att ha automatik på vissa 
funktioner och utföra andra med manuell manövrering.

Vändtegsautomatik (hts) ii

tvåstegs turboaggregat
Bättre effekt och bibehållen uteffekt under varierande belastning. 
Du får den effekt du behöver med lägre bränsleförbrukning. 
Detta är helt klart FPT Industrials tvåstegs turboaggregat!

• luft/vatten-laddluftkylare  
som primär

• tät, kyld luft

• ren luft från 
motorns luftfilter

• turboaggregat  
med högt tryck

• avfallsavgas

• kyld luft till sekundär 
laddluftkylare

• Motorns avgas

• turboaggregat 
med lågt tryck

Modeller  t9.435 t9.480 t9.530 t9.565 t9.600 t9.645 t9.700
Chassibredd  Standard Standard Standard Standard Bred Bred Bred

Motor

Cylindrar / Cylindervolym (antal / cm3) 6 / 8700 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900

Max. EPM-effekt - ISO 14396 (kW/hk) 320/435 345/469 386/525 410/557 451/613 476/647 509/692

Nominell effekt - ISO 14396 (kW/hk) 276/375 313/426 350/476 373/507 399/542 433/589 462/628

Nominellt motorvarv  (varv/min) 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100

transmission

Ultra Command™ Full-Powershift (40 km/h)  16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2

hydraulsystem

Max. lyftkapacitet (kg) 9071 9071 9071 9071 8900 8900 8900
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blue power. EXKLUSIV UTgÅVA. 
New Holland har tagit fram Blue Power-serien som en symbol för bästa traktorteknik. Finns tillgänglig på modellerna Auto Command™ T6.160, T7.210, T7.225, T7.245, T7.270, T7.315, T8.410 
och T8.435 och dessa särskilda Blue Power-versioner erbjuder lyx, i ett distinkt paket som väcker uppseende med sin teknik.



Den distinkta midnattsblå metallic-färgen gör  
att dessa specialmodeller ligger i särklass. 

De viktiga detaljerna betonas med en imponerande kromfärgad finish. 
gallret fram och avgasskyddet visar att detta är en serie som inger respekt.

elegant design distinkta kromdelar

Premiumlädersäte innebär att föraren kan njuta  
av lantbruk i affärsklass. 

lyxiga lädersäten 

Modeller  t6.160  t7.210 t7.225 t7.245 t7.270 t7.315 t8.410 t8.435
  blue power blue power blue power blue power blue power blue power blue power blue power

Motor

Cylindrar (antal) 4 6 6 6 6 6 6 6

Cylindervolym (cm3) 4485 6728 6728 6728 6728 6728 8700 8700

Max. EPM-effekt - ISO 14396 (kW/hk) 120/163 154/210 165/225 180/245 198/270 230/313 301/409 320/435

Nominell effekt - ISO 14396  (kW/hk) 96/131 121/165 132/180 147/200 177/240 221/300 250/340 279/380

Nominellt motorvarv  (varv/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2000 2000

transmission

Auto Command™ (40 km/h ECO) Kontinuerligt variabel transmission

Auto Command™ (50 km/h ECO) Kontinuerligt variabel transmission

hydraulsystem

Max. lyftkapacitet (kg) 7864 8257 8257 10463 10463 11058 10927 10927
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lM. UTMäRKT SIKT. UTÖKAD RäCKVIDD.
New Holland har tagit fram en komplett teleskoplastare som tillfredsställer högt ställda krav på materialhantering. Hela serien ger stabil, kraftfull lyftprestanda med tillförlitlig och produktiv 
drivning. Lyfthöjd på mellan 5,78 upp till 9,1 meter och max lyftvikt på 4 200 kg betyder att inget jobb är för stort eller för litet. Den robusta LM-serien finns tillgänglig i deluxe Elite-utförande, 
som tillval - perfekt för mycket krävande verksamhet. Dessutom kan du välja mellan traditionell envarvs eller tvåvarvs hydrostatisk transmission eller en avancerad Powershuttle Powershift-
transmission med samma spak för körriktning och växling. På Elite-modeller finns automatväxling även tillgängligt för högsta transporthastighet. 



LM5000
Tier 3

LM
Tier 4A

10 % bränslebesparing
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Du kan välja mellan två- eller fyrhjulsstyrning, eller tvärstyrning, 
för mycket exakt styrning. På Elite-modeller ger automatisk 
styrningsjustering ännu bättre precision. 

Du kan komma fram ännu snabbare, med minskad dyrbar 
transporttid, om du har max körhastighet på 40 km/h.

styrlägen

kraftfulla, effektiva motorer
ECOBlue™ SCR-motorer som uppfyller 
Tier 4A minskar bränsleförbrukningen 
med 10 % och ger bättre transient 
respons vid arbete under belastning.

Vägtransport på 40 km/h

Panoramaglas ger perfekt sikt, även när bommen är helt 
utskjuten, för exakt manövrering.

bästa sikt i sin klass

Modeller  lM5.25 lM6.28 lM6.32 lM7.35 lM9.35 lM6.35 elite lM7.42 elite
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 55,4/74,3 74,5/101 89/121 89/121 89/121 105/143 105/143

Max. lyfthöjd  (m) 5,78 6,35 6,1 7 9,1 6,1 7

Max. lyftkapacitet  (kg) 2500 2800 3200 3500 3500 3500 4200

Typ av hydraulisk pump  Kugghjulspump Kugghjulspump Variabel pump

Hydrauliskt flöde  (l/min) 80 110 120 120 120 140 140

Hydraulreglage (Typ av joystick) Proportionell av multifunktions  Proportionell av multifunktions  Elektroproportionell av multifunktions

Transmission  Envarvs hydrostatisk Tvåvarvs hydrostatisk   4x3 PowerShift™   6x3 PowerShift™



tl-serien. NEw HOLLAND-LASTARE FÖR NEw HOLLAND-TRAKTORER.
300TL-, 500TL- and 700TL-lastare och New Holland-traktorer är en utmärkt kombination. Varför? De har både tagits fram och tillverkats efter omfattande samarbete med kunder. 300TL-serien 
är en lastare med hög prestanda i kompakt format. Den robusta 500TL-serien är perfekt för boskapsskötsel i litet format som kräver tillförlitlighet och enkel körning, med effektiv mekanisk 
nivåreglering som standard. 700TL-seriens tunna bomprofil och dolda hydraulledningar ger bättre sikt. Inbyggda reglage ger bättre manövreringsnoggrannhet och toppmodellens deluxe-
funktioner gör även de mest krävande kunder nöjda.
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Modeller  330tl 340tl 350tl 360tl 510tl 520tl 530tl 540tl 720tl 730tl 740tl 750tl 760tl 770tl 780tl 790tl

63 mm

45°

69°69°

93 cm

Hela serien med lastare är kompatibla med skopor, 
gripare, gafflar och mycket mer, så att du kan anpassa 
TL till dina behov.

Detta finns tillgängligt på 700TL-modeller så att skopan kan hållas 
full under hela lyftmomentet, genom att skopans vinkel justeras 
automatiskt. 

stort urval av redskapextra nyhet

Integrerat bomdämpningssystem på 700TL- och 500TL-modeller dämpar 
kraftiga stötar och förhindrar spannmålsspill och kraftig vibration.

svängningsdämpning

snabbkopplingsram
Detta system möjliggör snabbt och enkelt byte av redskap på 
300TL-modeller och är välkänt för användare av skidsteerlastare. 

Max. traktoreffekt (kW/hk) 22/30 37/50 40/55 44/60 50/65 60/80 75/100 80/110 65/90 75/100 80/110 90/120 105/140 130/180 170/230 220/300

Max. lyfthöjd (m) 2,3 2,4 2,6 2,8 3,0 3,5 3,8 4,1 3,5 3,7 3,7 4,1 4,1 4,3 4,5 4,8

Max. lyftkapacitet (kg) 653 969 989 1193 1509 1754 1897 2029 1999 2060 2539 2305 2641 2804 2937 3080

kompatibla traktorer

Boomer 20, Boomer 25  4 – – – – – – – – – – – – – – –

Boomer 30, Boomer 35  – 4 – – – – – – – – – – – – – –

Boomer 40, Boomer 50  – 4 4 – – – – – – – – – – – – –

Boomer 2000  – 4 – – – – – – – – – – – – – –

Boomer 3000  – 4 4 – – – – – – – – – – – – –

Boomer 45D, Boomer 54D  – 4 4 – – – – – – – – – – – – –

T1500, T3000  – 4 – – – – – – – – – – – – – –

TD3.50  – – 4 4 4 – – – – – – – – – – –

T4 PowerStar™  – – – – – 4 – – 4 – – – – – – –

T4000*  – – – – – 4 4 – 4 – – – – – – –

T4  – – – – – 4 4 – 4 4 4 – – – – –

TD5.65 – TD5.75  – – – – 4 4 – – 4 – – – – – – –

TD5.85 – TD5.115  – – – – – – 4 – – 4 4 – – – – –

T5000  – – – – – – 4 4 – 4 4 4 – – – –

T5  – – – – – – – – – 4 4 4 – – – –

T6010, T6020, T6040, T6060 Delta / Plus / Elite*  – – – – – – – – – 4 4 4 – – – –

T6.120, T6.140, T6.150, T6.160*  – – – – – – – – – 4 4 4 4 4 – –

T6030, T6050, T6070 Delta / Plus / Elite*  – – – – – – – – – – – 4 4 4 – –

T6.155, T6.165, T6.175*  – – – – – – – – – – – 4 4 4 – –

T6000 Range Command och Power Command*  – – – – – – – – – – – 4 4 4 – –

T7.170 – T7.225*  – – – – – – – – – – – – – 4 4 –

T7.220 – T7.270*  – – – – – – – – – – – – – – 4 4 

4 Tillgänglig     – Ej tillgänglig     * Ej kompatibel med SuperSteer™ framaxel
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utrustning för plantering oCh sådd. LYCKAD SÅDD MED INgEN MARKBEARBETNINg.
Med tre modeller i PS2000-serien kan New Holland erbjuda både lantbrukare och entreprenörer en effektiv och miljövänlig serie med borr utan markbearbetning, till rimlig kostnad. PS2000-
maskinerna för små korn ger utmärkt direktborrning med frön och gödsel, mycket flexibelt, på den största pneumatiska modellen: detta ger mindre kompaktering och sparar bränsle, i en 
körning. Du kan välja mellan mekanisk spridning för traditionell effektivitet eller avancerad pneumatisk spridning för precisionssådd.

Den pneumatiska PS2045-modellen 
har både en gödseltank och en 
frötank för endast en körning,  
med ökad produktivitet.

Utförandet på 4,5 meter har 
en pendlande dragbom som 
underlättar vägtransport.

flexibla tillkopplingsalternativ utmärkt i en körning

Modeller  ps2030 ps2045
Typ  Mekanisk Mekanisk  Pneumatisk

Minsta effekt som krävs (kW/hk) 70/90 90/120 100/130

Arbetsbredd (m) 3 4,5 4,5

Transportbredd (m) 3 3 3

Antal rader  17 26 26

Såddkapacitet (l) 1600 2250 1500

Gödselkapacitet (l) – – 1500

Liten box för sädeskorn, kapacitet (l) 78 140 –

Vikt (kg) 4480 7500 7820

– Ej tillgänglig



l200-serien skidsteerlastare. KOMPAKT OCH KRAFTFULL.
De fem modellerna i L200-serien skidsteerlastare ger kraftfull prestanda i kompakt format. Erbjuder arbetslast mellan 590 kg och 1 360 kg samt lyfthöjd från 2,85 m till 3,3 m. Maskinens bredd 
varierar mellan 1,5 m på L213/L216, 1,7 m på L218/L220 och 1,9 m på L230. Hyttens höjd är mellan 1,9 och 2,0 m för bästa möjliga åtkomst. Enastående sikt och manövrerbarhet samt komfort 
som är bäst i klassen ger bättre körupplevelse. Snabba arbetsmoment tack vare kraftfullt hydraulsystem samt perfekt balans och stabilitet bidrar till ett komplett paket. 

Comfort deluxe-hytt
Den mycket tysta Comfort 
Deluxe-hytten ger bäst 
förarutrymme i sin klass.

super-bom
Den vertikala lyftgeometrin 
hos Super-bomsystemet  
ger prestanda på höjd  
och räckvidd som är bäst  
i klassen. 

Modeller  l213 l216 l218 l220 l230
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 36,4/50 44,7/61 44,7/61 50/68 67,1/91

Bomkonstruktion  Radiallyft Radiallyft Super-bom Super-bom Super-bom

Max. lyfthöjd (mm) 2845 2845 3048 3073 3327

Nominell arbetskapacitet (kg) 590 725 818 905 1360

Typ av hydraulisk pump    Kugghjulspump

Elektrohydrauliska reglage  O O O O O

Arbetsvikt (kg) 2300 2505 2832 2930 3765

O Tillval
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MinibandgräVMaskiner. LITEN STORLEK, HÖg PRESTANDA.
E-serien med minigrävmaskiner, från 1 580 kg till 5 300 kg, har hög prestanda i trånga utrymmen tack vare design med liten vändradie och snabb, smidig och koordinerad rörelse. Vare sig du 
gräver avlopp, förbereder för tunnlar, planerar träd eller förbättrar körspår kommer du att uppskatta deras effekt och mångsidighet. Med utmärkt tillförlitlighet och robust konstruktion blir 
det nästan aldrig någon stilleståndstid.

enastående 
allroundprestanda
Smart hydraulsystem (SHS) 
är baserat på tre integrerade 
pumpar som ger exakt 
manövrering av schaktbladet 
med samtidig rörelse  
och grävning.

design med  
liten vändradie
Design med liten vändradie 
innebär att motvikten alltid 
ligger inom spårvidden. 
Perfekt för arbete  
i trånga utrymmen. 

Modeller  e16b e18b e26bsr e29bsr e35bsr  e39bsr e50bsr e55b
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 11/15 11/15 17/22 17/22 22/30 22/30 32/43 32/43

Design med liten vändradie  – – l l l l l –

Max. tipphöjd (hytt) (mm) 2600 2600 2650 2790 3500 3350 3800 3900

Max. grävdjup (mm) 2595 2595 2950 3380 3550 3760 3840 3840

Smart hydraulsystem  Standard (Två pumpar med variabel cylindervolym + En kugghjulspump)

Arbetsvikt (hytt) (kg) 1700 1780 2700 2840 3500 3900 4950 5300

l Standard     – Ej tillgänglig



gräVlastare. MÅNgSIDIg ALLROUNDMASKIN.
C-seriens multifunktionella grävlastare, med deras grävskopeliknande bom, kan lyfta 3,5 t till en höjd på nästan 3,5 meter. De tre modellerna i serien har mellan 98 hk och 111 hk och seriens 
toppmodell, B115C, har identiska hjul och fyrhjulsstyrning. 3,4 liters motor, som överensstämmer med Tier 4A, lastarens Glide Ride-fjädring och rymlig hytt, med helt inställbar arbetsposition, 
ger oslagbar komfort och produktivitet. Materialhantering och dränering blir ett rent nöje! Mycket låg bränsleförbrukning och enkel service bidrar till ett komplett paket.

Den grävskopliknande bommen möjliggör noggrann 
positionering, bättre styrning och snabbare 
arbetsmoment. Utmärkt för att gräva diken. 

Välj mellan standard Powershuttle-transmission 
eller avancerad PowerShift-variant med fullt 
automatläge och kick-down-funktion.

Val av transmissioner design med böjd bom

Modeller  b100C b110C b115C
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 72/98 82/111 82/111

Lastarens max lyfthöjd (ledbult) (mm) 3458 3458 3424

Grävskopans max. grävdjup (utökat) (mm) 5751 5751 5672

Lyftkapacitet till max höjd (kg) 3458 3458 3500

Typ av hydraulisk pump  Pump med variabel cylindervolym

Arbetsvikt (förlängd och 6X1-skopa) (kg) 8500 8500 9100
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koMpakta hJullastare. LASTAR BäTTRE.
Med fyra modeller, 58 hk - 75 hk, har C-seriens kompakta hjullastare arbetskapacitet på 1,9 t - 2,5 t och lyfthöjd på upp till 3,19 m. Den smala W50C:s ultralåga 2,46 m hytt betyder att den  
lätt kan komma in i låga gårdsbyggnader och ta sig igenom smala fodergångar. Midjestyrning ger liten vändradie och utmärkt manövrerbarhet. Den stora nya hytten med fyra stolpar ger nästan 
360 graders sikt. Elektrohydraulisk joystick av multifunktionstyp förenklar daglig matning eller lastning.

Val av länksystem
Välj mellan två alternativ för länksystem: Z-stång 
för mer brytkraft eller TC (redskapshållare) för 
normal hantering av lastpallar eller lådor.

hydrostatiska transmissioner
Tillvalet med hög hastighet på 33 km/h ger 
effektiv transport. Tillvalet med krypkörning 
är utmärkt för plansopning på 1-5 km/h.

Modeller  w50C w60C w70C w80C
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 43/58 48/64  55/75 55/75

Typ av länksystem  Z-STÅNG TC Z-STÅNG TC Z-STÅNG Z-STÅNG

Max. lyfthöjd* (m) 2,90 2,96 2,95 2,97 3,08 3,19

Tipplast, rakt* (kg) 2800 3000 3000 3200 3100 3600

Tipplast, full sväng (40°)* (kg) 2400 2600 2600 2800 2800 3100

Last vid 80 %* (kg) 1900 2100 2100 2200 2300 2500

Typ av hydraulisk pump  Kugghjulspump

Hydraulreglage  Proportionell joystick av multifunktionstyp

Transmission  Hydrostatisk

* Pallgafflar



hJullastare. ROBUST HANTERINg.
För hantering av spannmål, gödsel och biomassakoncentrat i lös vikt krävs en särskild tung maskin för att klara av mycket stor last och upprepade arbetsmoment. I detta fall blir det aktuellt 
med C-seriens hjullastare. Med last på upp till 5 440 kg, effekt på upp till 197 hk samt differentialspärr fram och bak, och med 100 % låsning möjligt på framaxeln, står C-serien i särklass. 
Behöver du lägga upp ensilage i plansilon? Ergonomisk hytt, enastående sikt och programmerbar joystick ger bästa möjliga produktivitet vid långa dagars och nätters arbete med ensilage.

sCr-teknik
4,5 och 6,7 liters Nef-motorer 
använder SCR-teknik för 
överensstämmelse med Tier 4A. 
w170C har HI-eSCR teknik för 
överensstämmelse med Tier 4B. 

Mångsidighet med lång räckvidd
Modeller med lång räckvidd har en 
4,4 m högre ledbult vid maximal 
räckvidd, för pålastning på lastbilar 
och magasin med höga sidor

Modeller  w110C w130C w170C
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 106/144 128/174 145/197

Typ av länksystem  Z-STÅNG Lång räckvidd Z-STÅNG Lång räckvidd Z-STÅNG Lång räckvidd

Ledbult, höjd (m) 3,6 4,0 3,8 4,2 4,0 4,4

Tipplast* (kg) 8150 7011 9964 8488 12435 10129

Tipplast, full sväng (40°)* (kg) 6957 5955 8741 7414 10881 8770

Skoplast* (kg) 3478 2977 4371 3707 5440 4385

Typ av hydraulisk pump  Variabel cylindervolym

Hydraulreglage  Proportionell joystick

Transmission  4-växlad PowerShift 5-växlad PowerShift

* Skopa med egg fäst med bultar
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bC5000. LEDER FORTFARANDE.
New Holland tog fram begreppet automatisk bindning så att balar kan pressas av en person. 75 år senare är BC5000 fortfarande det bästa alternativet för boskapsskötsel och stall, tack vare 
oslagbar balkvalitet och produktivitet i fält både vad gäller hö och halm. För arbete som kräver högre produktion är tvåmeters SuperSweep™-upptagning det perfekta alternativet.

roterande matningssystem
Det roterande matningssystemet 
är varsamt med grödan och 
säkerställer ett stadigt flöde  
av gröda, vilket ger balar  
av hög kvalitet.

hålla konsekvent baltäthet
Hydroformatic täthetskontroll 
upprätthåller balens täthet 
oavsett grödans fukthalt.

Modeller  bC5060 bC5070
Min. kraftuttagseffekt som krävs  (kW/hk) 34/45 45/60

Balbredd  (cm) 36 36

Balhöjd  (cm) 46 46

Max. ballängd  (cm) 132 132

Gripbredd  (m) 1,8 2

Kolvhastighet  (slag/min) 93 93

Typ av upptagningssystem  Packer-gaffel i kombination Packer-gaffel i kombination

  med två parade rotorer med tre parade rotorer



br6090 Combi
Vill du pressa balar och binda dem 
i en körning? Välj BR6090 Combi.

indikatorer för balens form
För att få jämna balar från ojämn 
strängläggning ska du hålla ett öga 
på indikatorn för balens form i hytten.

br6000. EN BALPRESS FÖR VARjE ARBETSUPPgIFT.
BR6000 balpressen med fixkammare har valsar, vilket innebär att det finns en direkt koppling till balen, även under blöta förhållanden. Det går att specificera balpressen för dina behov genom 
att välja tillvalet bindgarn eller nät och anpassa CropCutter™-systemet med 3, 7 eller 15 knivar. Det går att styra alla balfunktioner från Bale Command™ Plus-monitorn i hytten.

Modeller  br6080 br6090 br6090 Combi
Baldiameter  (m) 1,25 1,25 1,25

Balbredd  (m) 1,2 1,2 1,2

Gripbredd  (m) 2 2 2

Matningstyp  Gaffel Rotor Rotor

CropCutter™-system  (antal knivar) – 15 max. 15 max.

Balformningstyp  Roll-Bar™ Roll-Bar™ Roll-Bar™

Balbindning  Bindgarn Bindgarn/Nät/Film Bindgarn/Nät/Film

System för transport/inmatning  – l l

Ensilagebindning  (Combi) – – l

l Standard     – Ej tillgänglig
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Sidoskärmar med låg vikt och i ett 
stycke skärmar av all åtkomst till 
service- och smörjpunkter.

18 robusta valsar med 200 mm diameter 
håller alltid kontakt med grödan, för att 
få en tät kärna och likformig fyllning.

roll baler. HÖg KVALITET I STORA MäNgDER.
Bedriver du professionell verksamhet med att pressa balar? Då är Roll Baler standardalternativet för dig. De tre modellerna i serien är Roll Baler 125, Roll Baler 125 Combi och Roll Baler 
135 Ultra, båda en kombination av balpress och bindning, och kommer att bli den nya standarden för baltäthet och flexibel bindning. Elegant modern design och enastående konstruktion  
i kombination med likformigt täta balar, effektiv vägtransport och oslagbar tillförlitlighet ger väsentligt ökad produktivitet.

likformig balformning enkel service

Modeller  roll baler 125  roll baler 125 Combi  roll baler 135 ultra
Baldiameter (m) 1,25 1,25 1,35

Balbredd (m) 1,2 1,2 1,2

Gripbredd (m) 2 2 2,1

Matningstyp  Rotor Rotor Rotor

CropCutter™ II-system (antal knivar) 20 max. 20 max. 20 max.

Balformningstyp   18 robusta valsar med 200 mm diameter

Balbindning  Nät Nät/Film Nät/Film

Ensilagebindning (Combi)  – l l

l Standard     – Ej tillgänglig 



Du kan rensa en igensatt rotor på 
ett bekvämt sätt från hytten, med 
en spak.

Två interna täthetscylindrar styr 
remmarnas expansion och kan ge 5 % 
tätare balar.

roll-belt™. äNDRA DITT SäTT ATT PRESSA BALAR.
Krävs det balar av olika storlek eller arbete med olika grödor? Då har du Roll-Belt™-serien med två storlekar på kammare: 1,50 och 1,80 meter passar för dig. Dessa balpressar med variabel 
kammare har fyra ultrabreda 273 mm kontinuerliga band, som upprätthåller utmärkt kontakt med grödan och ger minskat spill. Den nya upptagningen ger ökad kapacitet med upp till 20 %: 
valsen som underlättar matning slår samman grödan för likformig matning och valsens vindskydd upprätthåller tryck på grödan för konstant matning. ActiveSweep™-matningssystemet tar 
grödan från upptagningen direkt till balpressens kammare, så att grödan hanteras varsamt. Transport/inmatningens exklusiva nätapplikator placerar nätet direkt över balen, så att inga fel 
uppstår. Den nya Bale Command™ Plus II-monitorn gör balpressen lättmanövrerad.

system med dubbel täthet teknik med sänkbart golv

Modeller  roll-belt 150 roll-belt 180
Typ  ActiveSweep SuperFeed  CropCutter  ActiveSweep SuperFeed  CropCutter

Minsta diameter  (cm) 90  90

Största diameter  (cm) 150  180

Bredd  (cm)  120  120

Gripbredd (standard / tillval) (m) 2,0 / – 2,0 / 2,3 2,0 / – 2,0 / 2,3

Matningssysystem  Overshot Rotorbredd 455 mm Overshot Rotorbredd 455 mm

  matning/skruv ‘W’-utförande med pinnar matning/skruv ‘W’-utförande med pinnar

CropCutter™-system  (antal knivar) – – 15  – – 15 

Balformningstyp  Roll-Belt™ Roll-Belt™

Balbindning (standard / tillval)  Bindgarn / Nät Bindgarn / Nät

EdgeWrap™-system  l l

l Standard     – Ej tillgänglig 
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bigbaler. INgEN HASTIgHETSBEgRäNSNINg.
BigBaler-serien har dubbelbindningsteknik och finns i två olika bredder: 80 cm med fyra och 120 cm med sex dubbelbindare per bal. Du kan styra balpressen med IntelliView™ IV färgpekskärm 
och välja mellan alternativen standard och Packer Cutter. Varianten Rotor Cutter togs fram med tanke på arbete med ensilage. Vill du svänga snävt på vändtegen? Då är tillvalet med stora däck 
på styrbar tandemaxel helt rätt för dig. Vägning av balen under körning tack vare ActiveWeigh™-systemet, som fått många utmärkelser, och avancerad PLM®-teknik som på ett enkelt sätt visar 
fukt, tillsatser och många andra parametrar. Vill du ha mer? Hur skulle det vara med säkerhet som vunnit utmärkelser och skyddar både dig och balpressen?

likformiga balar. Varje gång.
SmartFill™-teknik använder 
ett system av sensorer för att 
säkerställa att likformiga skivor 
bildas och informerar föraren  
om vart han/hon ska köra  
för att upprätthålla detta.

Maxisweep™-upptagning
garanterat jämnt flöde av gröda tack vare 
valsens nya vindskydd och valsar som 
underlättar matning. grödan förs in mer 
effektivt i kammaren med motroterande 
skruvar av typ undershot och overshot.

   bigbaler 87o   bigbaler 89o  bigbaler 127o bigbaler 1290 
Modeller  standard  packer Cutter  CropCutter  standard  packer Cutter  CropCutter  standard  CropCutter  standard  CropCutter

Min. kraftuttagseffekt som krävs (kW/hk) 75/102  80/110  95/130  75/102  80/110  95/130  85/114  105/141  90/122  110/150

Balbredd  (cm)   80    80   120 120

Balhöjd (cm)   70    90   70  90

Ballängd (cm)  260   260  260 260

Gripbredd (m)  1,96    1,96   2,23  2,35  2,23  2,35

Kolvhastighet  (slag/min)  48    48   48  48

CropCutter™-system  (max antal knivar) –  6  9 eller 19  –  6  9 eller 19  –  15 eller 29  –  15 eller 29

Matningssystem

Packer  2 gafflar med 6 pinnar  3 gafflar med 6 pinnar  Rotor med  2 gafflar med 6 pinnar  3 gafflar med 6 pinnar  Rotor med  3 gafflar med 9 pinnar  Rotor med  3 gafflar med 9 pinnar  Rotor med 

    Pinnar i “W”-mönster   Pinnar i “W”-mönster  Pinnar i “W”-mönster  Pinnar i “W”-mönster

Stuffer  4 pinnar 6 pinnar 4 pinnar 4 pinnar 6 pinnar 4 pinnar 6 pinnar 6 pinnar 6 pinnar 6 pinnar

– Ej tillgänglig



BB9090 Plus. gIganTernas gIganT.
Toppmodellen BB9090 Plus har dubbelbindningsteknik med sex bindningar på varje enormt stor bal. Finns i standardvariant och varianten Rotor Cutter, perfekt för arbete med biomassa. 
Systemet för balutmatning tömmer balkammaren i slutet på varje dag eller i slutet på fältet. Balpressen kan ha upp till 30 rullar med bindgarn för en lång dags arbete. 33 slag per minut innebär 
högre arbetshastighet och ökad dagsproduktion.

isoBus-kompatibel
manövrera bb9090 
plus via IntelliView™ IV 
färgpekskärm.

styrbara axlar
för bästa möjliga 
manövrering av balpressen 
i fält och på väg ska du välja 
styrbara axlar.

  BB9090 Plus-modeller 
Modeller standard  CropCutter
Min. kraftuttagseffekt som krävs  (kW/hk) 112/150 135/180

Balbredd (cm) 120 120

Balhöjd (cm) 130 130

Max. ballängd  (cm) 275 275

Gripbredd  (m) 2,34 2,34

Kolvhastighet  (slag/min) 33 33

CropCutter™-system  (antal knivar) – 19

Matningssystem

Packer  3 Packer-gafflar Rotor + 3 Packer-gafflar

Stuffer  6 pinnar 6 pinnar

– Ej tillgänglig
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tC. DIN FAVORITDESTINATION.
Skördar du 100-150 hektar? Har du en maskinpark för entreprenad som du är stolt över att kunna erbjuda varje kund precis när deras gröda är färdig för skörd? Då är den nya TC-serien helt rätt 
för dig. Robusta Varifeed™-skärbord skördar mer gröda i bästa skick. Opti-Fan™-teknik har fått många utmärkelser och ger bättre rensprestanda och bättre kvalitet på spannmål. ECOBlue™ 
SCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4A ger väsentligt mindre bränsleförbrukning. Distinkt design av New Hollands skördemaskiner gör att TC verkligen ser bra ut. Fem års utvecklingstid 
gör denna modell ledande inom segmentet med bästa skördeprestanda i kompakt format.



Den helt nya rymliga hytten ger oslagbar sikt och 
enastående komfort för föraren med komplett lädersäte, 
Bluetooth MP3-radio och avtagbar kylbox.

Du kan styra och övervaka viktiga 
skördeparametrar på InfoView™ II- 
monitorn. Elegant design med exakt 
placering så att allt går lätt att se.

harvest suite™ komforthytt intuitiv infoView™ ii Monitor

Tillvalet fuktmonitor vidarebefordrar fuktvärden i realtid till hytten för att möjliggöra 
fininställning av parametrar för bästa skördekvalitet.

fuktmonitor i realtid

Den största spannmålstanken på 6 400 liter ger större frihet vid 
skörd och underlättar hantering av spannmål.

större spannmålstankar

Modeller  tC4.90 tC5.70 tC5.80 tC5.90
Max. motoreffekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396 (kW/hk) 129/175* 129/175* 167/227 190/258

Skärbredd (m) 3,96 - 5,18 3,96 - 5,18 3,96 - 6,10 3,96 - 6,10

Teknik med 2 tröskcylindrar  l – – –

Teknik med 3 tröskcylindrar  – O O O

Tröskcylinderns diameter / Bredd (m) 0,607 / 1,04 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30

Roterande skakare  O O O O

Total driven skakaryta (med rot. skakare / utan rot. skakare) (m2) 0,938 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186

Antal halmskakare  4 5 5 5

Halmskakarnas skakaryta (med rot. skakare / utan rot. skakare) (m2) 5,19 / 5,35 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69

Total rensyta (m2) 3,44 4,3 4,3 4,3

Smart Sieve™ nivåregleringssystem  Tillval: 25 % Tillval: 25 % Tillval: 25 % Tillval: 25 %

Spannmålstankens kapacitet  (l) 5000 5200 6400 6400

Transmissionstyp  Hydro. Hydro. Hydro. Hydro.

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig     * vid 1 800 varv/min
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Cx5000 oCh Cx6000 eleVation. ALLA LANTBRUK. ALLA gRÖDOR.
CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor har distinkt New Holland-styling. Garanterat hög produktivitet och kvalitet med fyra tröskcylindrar. Opti-Thresh™-systemet gör det möjligt för förare 
att justera hur intensivt tröskningen ska göras för bättre skakning eller halmkvalitet och Smart Sieve™-funktionerna kompenserar för den negativa inverkan av sidosluttningar på upp till 25 %, 
när det gäller renssystemet. Det nya Triple-Clean™ renssystemet av kaskadtyp erbjuder upp till 15 % mer renskapacitet. Alla modeller drivs med Nef- och Cursor-motorer som uppfyller Tier 4A  
och har ECOBlue™ SCR (Selective Catalytic Reduction)-teknik.



För bästa byte av gröda kan du själv byta slagsko på endast 20 minuter med 
minsta stilleståndstid och mesta skördetid.

flexibla slagskor 

Skördekonsolen har Commandgrip™ multifunktionshandtag så att förare 
intuitivt och ergonomiskt kan manövrera alla funktioner för skärbord, 
körriktning och hastighet. 

din medhjälpare 

Opti-Fan™-teknik håller hög rensprestanda i upp- 
och nedförslut tack vare reglerad fläkthastighet.

teknik som övervinner tyngdkraften

Uppförslut

Låg fläkthastighet Medelhög fläkthastighet Hög fläkthastighet

Plan mark Nedförslut

triple-Clean™ renssystem av kaskadtyp
Förbättrad rensning med så mycket som 15 %  
med en extra kaskad i mitten på uppsamlingsplanet,  
där en ytterligare luftstöt tar bort stora mängder 
hackelse och korta halmstrån före huvudsållen. 

Modeller  Cx5080 Cx5090 Cx6080 Cx6090
   elevation elevation elevation elevation
Max. motoreffekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396 (kW/hk) 190/258 220/300 220/300 245/333

Skärbredd (m) 4,57 - 7,62 4,57 - 7,62 4,57 - 9,15 4,57 - 9,15

Teknik med 4 tröskcylindrar  O O O O

Tröskcylinderns diameter / Bredd (m) 0,60 / 1,30 0,60 / 1,30 0,60 / 1,56 0,60 / 1,56

Roterande skakare  O O O O

Total driven skakaryta (m2) 1,988 1,988 2,387 2,387

Antal halmskakare  5 5 6 6

Halmskakarnas skakaryta (m2) 5,38 5,38 6,45 6,45

Total rensyta (m2) 4,321 4,321 5,207 5,207

Smart Sieve™ nivåregleringssystem  Tillval: 25 % Tillval: 25 % Tillval: 25 % Tillval: 25 %

Spannmålstankens kapacitet  (l) 8300 8300 9300 9300

O Tillval
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hillside oCh laterale. KLARAR AV SLUTTNINgAR FÖR EFFEKTIVT SKÖRDEARBETE. 
CX5090 Elevation Laterale och Hillside, CX6090 Elevation Laterale och TC5.90 Hillside skördetröskorna har tagits fram för att motverka branta sluttningar på fältet och för att hålla systemen för 
tröskning och skakning helt horisontella för oslagbar skördeprestanda. Laterale-modellerna kompenserar för upp till 18 % sidosluttningar och har ännu bättre lastning av samlingsplanet för 
bästa rensprestanda. CX5090 Elevation Hillside- och TC5.90 Hillside-modeller har två hydraulsystem för att kompensera för upp till 38 % sidosluttningar, 30 % uppförslut och 10 % nedförslut. 
Detta ger bättre förarkomfort med fortsatt hög prestanda och ett rent spannmålsprov, oavsett hur krävande förhållandena år. 



För bättre säkerhet och bibehållet markgrepp används sensorer för att 
säkerställa att Hillside-skördetröskornas hjul alltid är i vertikalläge.

Hillside-modeller har en tredje vals i matningshuset för att hålla hög  
genomströmning vid arbete i branta nedförslut, för maximal produktivitet.

Vertikala hjul: alltid

Minskad kompaktering på fältet
De bredaste 710/75R34-däcken kan monteras på 
Laterale-modeller för att minska kompaktering av fältet. 

håll uppe produktionen i nedförslut

För garanterat bra markgrepp vid arbete på branta 
sidosluttningar kan Laterale-modeller förses med 
tillvalet driven bakaxel för bättre markgrepp.

driven bakaxel som tillval

   Cx5090 Cx6090 tC5.90 Cx5090
Modeller  elevation elevation hillside elevation
   laterale laterale  hillside

Max. motoreffekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396 (kW/hk) 220/300 245/333 190/258 220/300

Skärbredd (m) 4,00 - 7,32 4,57 - 7,32 4,57 - 5,18 4,57 - 6,10

Teknik med 4 tröskcylindrar  O O – O

Teknik med 3 tröskcylindrar  – – O –

Tröskcylinderns diameter / Bredd (m) 0,61 / 1,30 0,61 / 1,56 0,607 / 1,30 0,61 / 1,30

Roterande skakare  O O O O

Total driven skakaryta (m2) 1,988 2,392 1,820 1,988

Antal halmskakare  5 6 5 5

Halmskakarnas skakaryta (m2) 5,38 6,45 4,68 5,38

Total rensyta (m2) 5,38 6,45 4,32 5,38

Smart Sieve™ nivåregleringssystem  Tillval: 25 % Tillval: 25 % – –

Tillvalet Laterale-system för nivåreglering på sluttningar 18 % 18 % – –

Tillvalet Hillside-system för nivåreglering 

(Sidosluttning / Uppförslut / Nedförslut) (%) – – 36 / 30 / 10 38 / 30 / 10

Spannmålstankens kapacitet  (l) 8300 9300  6400 7300

O Tillval     – Ej tillgänglig
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Cx7 oCh Cx8. UPPNÅDDA MÅL.
CX7 och CX8 superkonventionella skördetröskor ger avsevärt bättre produktivitet. Världens mest kraftfulla konventionella skördetröskor har upp till 490 hk, vilket ger oslagbar skördekapacitet. 
Automatiskt anpassningsbara system finns tillgängliga i utförande med fem eller sex halmskakare, vilket ger garanterat effektivt skördearbete. Alltid. ECOBlue™ HI-eSCR-motorer för 
överensstämmelse med Tier 4B ger 10 % bränslebesparing och SmartTrax™ larvband av gummi ger upp till 57 % mindre kompaktering. Om det inte skulle vara tillräckligt ger Opti-Fan™-teknik 
renaste möjliga spannmål. Vill du ha mer? Tillvalet fuktmonitor innebär att du endast skördar spannmål när du vill ha det och avkastningsmonitor gör att du vet hur mycket du får från varje fält.



Novedad Técnica 
Fima 2014 (España)

Det nya paketet med LED-belysning gör att du kan se längre bort, 
upp till 400 meter för att vara exakt.

belysning för skörd nattetid

Alla modeller med hjul har en högsta transporthastighet på  
40 km/h för minskad transporttid. genom att detta uppnås vid 
endast 1 600 varv/min minskas bränsleförbrukningen med 25 %. 
Kompatibilitet med 710/70R42-däck ger ännu mindre  
kompaktering av fältet.

40 km/h eCo som sparar bränsle

Opti-Clean™-systemet förbättrar renskapaciteten med upp till 20 % 
genom att optimera slaget och kastvinklarna i renssystemet. 

opti-Clean™-teknik

Det exklusiva Opti-Speed™-systemet justerar automatiskt halmskakarens 
hastighet i förhållande till den gröda som skördas och fältets lutning för 
att säkerställa att allt spannmål kommer ner i tanken.

opti-speed™-halmskakare med variabel hastighet

Modeller  Cx7.80 Cx7.90 Cx8.70 Cx8.80 Cx8.85 Cx8.90
Max. motoreffekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396 (kW/hk) 250/340 275/374 275/374 295/401 330/449 360/490

Skärbredd (m) 5,18 - 7,32 5,18 - 7,62 5,18 - 7,62 6,10 - 10,67 7,62 - 12,50 7,62 - 12,50

Teknik med 4 tröskcylindrar   l l l l l l

Tröskcylinderns diameter / Bredd (m) 0,75 / 1,30 0,75 / 1,30 0,75 / 1,56 0,75 / 1,56 0,75 / 1,56 0,75 / 1,56

Roterande skakare   l l l l l l

Total driven skakaryta (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54 2,54

Antal halmskakare   5 5 6 6 6 6

Halmskakarnas skakaryta (m2) 4,94 4,94 5,93 5,93 5,93 5,93

Total rensyta (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Sållkasse med automatisk nivåreglering   O O O O O O

Spannmålstankens kapacitet (l) 9000 10000 9500/11500 11500 12500 12500

l Standard     O Tillval
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CR. en nY dImensIOn aV sKÖrd. 
den nya Cr-serien har Twin rotor™-teknik som tagits fram av new Holland, vilket ger renast möjliga spannmålsprover och lägsta mängd skadat spannmål. Cr10.90 skördetröskan, seriens 
toppmodell, håller skörderekordet för mest spannmål skördat under 8 timmar, 797,656 ton. Harvest suite™ Ultra-hytten, bäst i sin klass, har mer glas och mer utrymme för bättre komfort 
under långa skördedagar. Intellisteer® helintegrerad automatstyrning gör skördearbetet ännu mer effektivt. Vill du ha mer? Hur skulle det vara med en spannmålstank på 14 500 liter med 
tömningshastighet på 143 liter per sekund? dynamic feed roll™-teknik och stenfickan under gång snabbar på grödan, ger förbättrad kapacitet och håller spannmålskvalitet och halmkvalitet 
som är bäst i sin klass. en extra lång hopfällbar 10 m tömningsskruv passar till de största skärborden och högsta släpen. Toppmodellen 653 hk Cr10.90 klass 10-skördetröska drivs med en 
Cursor 16, årets dieselmotor 2014, och har eCOblue™ HI-esCr-teknik för överensstämmelse med Tier 4b. Cr har verkligen utmärkt skördeprestanda. 

797,656 TON SKÖRDAT PÅ 8 TIMMAR
Prestanda
Otrolig



Minskad kompaktering med upp till 57 %. Uppfyller kraven på  
3,5 meters transportbredd. Ta sig hem med 30 km/h. Du kan njuta  
av svängningsdämpning med tillvalet Terraglide™-fjädring.  
SmartTrax. Det smarta alternativet.

terraglide smarttrax™-system

Twin Rotor™-tekniken togs fram av New Holland för över 40 år sedan 
och ger en enorm aktiv arbetsarea med ojämförligt bästa intag av 
grödan och oslagbar skakningsprestanda. Då har vi inte ens nämnt 
branschens ledande andel skadade sädeskorn: så lågt som 0,1 %. 

twin rotor™-teknik

intuitiv och anpassningsbar 
skördekonsol
Den nya skördekonsolen har intuitiv 
IntelliView™ IV färgpekskärm som föraren 
kan placera på lämpligt sätt för att passa 
deras arbete. Alla viktiga reglage finns 
nära till hands på Commandgrip™.

Mer utrymme. Mer komfort med en uttagbar kylbox. Mer exakt 
skördearbete med lutande golv för bättre översikt av skärbordet. 
Fler rutor med 6,3 m2 glas för perfekt sikt.

harvest suite™ ultra-hytt

Modeller  Cr7.90 Cr8.80 Cr8.90 Cr9.80 Cr9.90 Cr10.90
Max. motoreffekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396 (kW/hk) 330/449 365/496 380/517 420/517 420/571 480/653

Skärbredd  (m) 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 12,50 6,10 - 12,50 6,10 - 12,50 6,10 - 12,50

Trösknings- och skakningsteknik  Twin Rotor™-design

Rotordiameter (mm) 432 432 559 559 559 559

Rotorlängd (m) 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638

Opti-Clean™-system   l l l l l l

Total rensyta (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Sållkasse med automatisk nivåreglering   l l l l l l

Spannmålstankens kapacitet  (l) 9500 12500 12500 12500 14500 14500

l Standard
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skärbord på skördetröskor. DU LEDER gENOM ATT VARA VID FRONTEN. 
Framgångsrikt skördearbete med skördetröskor börjat med rätt skärbord. Du kan bara behandla det material som verkligen kommer in i maskinen. genom att montera ett New Holland-
skärbord når du skördetröskans fulla potential. Vare sig du arbetar i ojämn terräng eller på stora plana fält som sträcker sig miltals och du skördar liten storlek på spannmål, raps, majs, soja, 
lin, bönor, gräsfrön, klöver eller även hirs kommer ett New Holland-skärbord att ge topprestanda. På alla fält. I alla grödor. Överallt.



Varifeed™-skärbord

Varifeed™-skärbord drar nytta av hela 575 mm knivjustering för garanterat bra 
skördeeffektivitet och korrekt matning. Dessutom kan du justera knivens position 
på ett bekvämt sätt, i hytten.

MaJsskärbord

Finns tillgänglig i både uppfällbar variant med 5 - 8 rader och upphöjd variant med 
tolv rader och de flexibla avdelarna transporterar in fler majskolvar eller liknande.

piCkup-skärbord

Du kan upprätthålla likformig stubbhöjd på ojämna fält. Hur? Skärbordet rör 
sig upp till 10 cm för att perfekt följa markprofilen, tack vare ett exklusivt och 
patenterat system för flytläge med gummifjädring.

Om du behöver skära grödan och låta den torka före tröskning måste du  
ha ett pickup-skärbord. Finns tillgänglig i utförandet 3,65 meter med en rem  
och utförandet 4,57 meter med tre remmar. Dessa effektiva skärbord ger 
enastående resultat. 

super-flex-skärbord
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nya fr forage Cruiser. äNDRAR SPELREgLERNA.
New Holland har legat långt framme när det gäller foderhackar i över femtio år med pionjärinsatser som har omskapat det sätt som du använder foderhackar idag.  
FR Forage Cruiser-serien drar nytta av branschledande motorer, inklusive Cursor 16 på FR650, vilket ger ökad kapacitet och minskar bränsleförbrukningen med 21 %. Ledande foderhackprestanda 
i kombination med enastående komfort för föraren i form av IntelliView™ IV-monitorn. Väsentligt förbättrad kapacitet och produktivitet genom bättre flöde av gröda, allt med elegant design 
från New Holland. De som arbetar professionellt med hö och foder, energiskog och biomassa, storskaliga lantbrukare, lantbruksföretag och kraftverk kommer alla att ha nytta av en FR Forage 
Cruiser i sin maskinpark.



Detta system har stor fläktkapacitet genom att anpassa sin position i 
förhållande till fräshuvudet, i relation till användning av Crop Processor.

Nyskapande ActiveLoc™-teknik använder fuktmonitor i realtid för att 
kontrollera hacklängden. Resultatet: ökad täthet i plansilon och även 
mer näringsriktigt ensilage.

Variflow™ precisionsfläkt med hög prestanda activeloc™-teknik ger hacklängd som är anpassad till fukthalten

IntelliFill™-systemet fyller automatiskt släpet ända upp till kanten 
utan spill eller åtgärder från förarens sida.

låt fr ta hand om att fylla släpet

stort utbud av skärbord
Skärbord för majs, energiskog och hel gröda inkluderar Marangon,  
New Hollands skärbord för direktskärning, för finskärning. 300FP  
gräspickup kan specificeras med en bredd som passar dina behov.

Modeller  fr480 fr550 fr650 fr780 fr850
Motor

Max. effekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396  (kW/hk) 350/476 400/544 480/653 570/775 606/824*

Power Cruise™ II-system  l l l l l

Matning

Matning, öppningsbredd (mm) 860 860 860 860 860

MetaLoc™-system  l l l l l

fräshuvud

Fräshuvud, rambredd / Fräshuvud, diameter  (mm) 900 / 710 900 / 710 900 / 710 900 / 710 900 / 710

Crop processor

Bredd / diameter på valsar i Crop Processor (mm) 750 / 250 750 / 250 750 / 250 750 / 250 750 / 250

Variflow™-system  l l l l l

fläkt

Fläktbredd / diameter (mm) 750 / 525 750 / 525 750 / 525 750 / 525 750 / 525

l Standard     * vid 1 800 varv/min
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skärbord för foderhaCkar. FODERHACKAR MED HÖg PRESTANDA. 
New Holland har tagit fram ett stort urval av skärbord för FR-serien med foderhackar för att säkerställa att din maskin är produktiv 365 dagar om året. Resultatet: entreprenörer kan uppfylla 
varje kunds krav med exakt rätt skärbord. Om din kundkrets omfattar lantbruk eller energiodling har du rätt skärbord. Om du behöver skörda gräs, majs, energiskog eller även skörda med 
direktskärning har du rätt skärbord. Dessa skärbord med hög kapacitet gör att FR garanterat alltid kan ta hand om det.



piCkup-skärbord

Dessa pickup-skärbord finns tillgängliga både tre meter breda och ultrabreda 
3,8 m och de tar hand om även de tätaste körspår, vilket betyder att ensilage 
kommer fram i bästa skick. 

skärbord Med direktskärning

Detta skärbord har två sågblad som kan kapa stammar på upp till 150 mm 
och är standardalternativet för energiodling.

Skärbordet på sex meter arbetar snabbt, används i en körning och mejar ner hela 
grödan och gräs tack vare dess 14 skärskivor som ger garanterad finskärning. 

skärbord för energiskog

Majsskärbord med liten skiva är perfekt för kortare gröda och varianten med 
större skiva har tagits fram för högre växter.

MaJsskärbord



radavstånd
Passar utmärkt för vinodling  
med avstånd mellan vinrankor  
på 0,95 – 1,5 meter. 

Chassi med  
inställbar spårvidd
Se till att hjulen alltid är  
i mitten på raden genom  
att justera spårvidden.

Vn2080. ENASTÅENDE FLEXIBELT NYSKAPANDE.
VN2080-serien passar utmärkt för vinodlare med litet avstånd mellan vinrankorna. Förare kan njuta av bästa komfort i en ljudisolerad och trycksatt hytt med luftkonditionering, perfekt för att 
använda växtsprutor. 360 graders sikt ger mer exakt skördearbete och minskade skador på vinrankor.
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0,95 - 1,5 m

Modell  Vn2080
Motoreffekt – ISO 14396  (kW/hk) 129/175

pendlande skördehuvud

Nivåreglering med vridning  l

Standardantal skakare  12

Tillsluten längd på insamlingskorgar  (mm) 1700

Antal insamlingskorgar   2x54

Kapacitet hos magasin av rostfritt stål  (l) 1x1400

Druvplockare – Skakare  O

Insug  (antal) 2

l Standard     O Tillval



radavstånd
Passar utmärkt för vinodling 
med avstånd mellan vinrankor 
på 1,3 – 1,8 meter.

opti-grape™-system
Tillvalet fläkt med luftkudde 
som eliminerar upp till 99,9 % 
av annat material än druvor, 
vilket ger renare druvprover.

braud 7030M, braud 9040M. DETTA äR STANDARDEN FÖR DRUVSKÖRD.
Om du tänker på druvskördare så blir det nog Braud 7030M och Braud 9040M som du funderar på, för de flesta olika typer av mellanstort radavstånd. Den patenterade Opti-Grape™, som fick 
utmärkelsen Sitevi 2013 Guldmedalj, är monterad på ovansidan av magasinet och använder en luftstöt för att ta bort även de minsta föroreningar och främmande material så att de inte blandas 
med druvorna, för bästa skördekvalitet.

1,3 - 1,8 m

  braud  braud  
Modeller  7030M  9040M

Motoreffekt – ISO 14396  (kW/hk) 94/128 104/141

pendlande skördehuvud

Nivåreglering med vridning  l l

Standardantal skakare  12 14

Tillsluten längd på insamlingskorgar  (mm) 1900 2300

Antal insamlingskorgar  2x54 2x63

Kapacitet hos magasin av rostfritt stål  (l) 2300 2100/2600

Druvplockare – Skakare  O O

Opti-Grape™  O O

Insug (antal) 2 2

l Standard     O Tillval



druvplockare
Tillvalet patenterad SOCMA-
druvplockare ger bästa 
skördekvalitet genom att ta 
bort ännu mer föroreningar.

radavstånd
Passar utmärkt för 
vinodling med avstånd 
mellan vinrankor på  
1,6 meter och större.

braud Vl5000 plus, braud 8030l, braud 9000l.  
40 ÅRS TRADITION AV ENASTÅENDE SKÖRDEARBETE.
Den nya generationen med hög kapacitet, Braud VL5000 Plus, Braud 8030L och Braud 9000L, har branschens ledande BRAUD SDC-plockningssystem. Oberoende monterade skakstänger kan 
kontrolleras för att ge garanterat varsam plockning för maximal flexibilitet och kan snabbt och enkelt aktiveras och deaktiveras beroende på mängden gröda. Braud 9000L är perfekt för arbete 
med hög kapacitet.
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1,6 m och högre

  braud braud braud  braud  braud  braud 
Modeller  Vl5060 8030l 9040l 9060l 9080l 9090l
  plus
Motoreffekt – ISO 14396 (kW/hk) 94/128 94/128 104/141 111/151 120/163 129/175

pendlande skördehuvud

Nivåreglering med vridning  l l l l l l

Standardantal skakare  12 14 14 14 14 14

Tillsluten längd på insamlingskorgar  (mm) 1700 2100 2300 2300 2300 2300

Antal insamlingskorgar  2x54 2x58 2x63 2x63 2x63 2x63

Kapacitet hos magasin av rostfritt stål  (l) 1800/2360 2500/2800 2600/3200 2600/3200 2600/3200 2600/3200

Druvplockare – Skakare  O O O O O O

Opti-Grape™  – – O O O O

Insug  (antal) 2 2 2 l / 4 O 2 l / 4 O 2 l / 4 O 4

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig



radavstånd
Passar utmärkt för vinodling med 
avstånd mellan vinrankor  
på 2,2 meter och större.

braud 9090x oliv plus
3D-plockhuvudet anpassas till varje 
separat träd med ett sekundärt 
skakarsystem för plockning  
i trädtoppar.

braud 9090x oCh 9090x oliV plus. 
SPECIALISTEN PÅ STORSKALIg SKÖRD AV DRUVOR OCH OLIVER.
Toppmodellen Braud 9000X passar bra för de största producenterna av druvor och oliver. Det nya systemet för nivåreglering och höjdkontroll justerar automatiskt maskinen för att hålla plockhuvudet 
på samma höjd, oavsett markens lutning. Det unika Noira-korgsystemet transporterar varsamt druvor/oliver till magasinen med minsta spill.

Novedad Técnica
Fima 2012 (España)

Novedad Técnica 
Fima 2012 (España)

2,2 m och högre

Modeller  braud 9090x braud 9090x
   oliv plus
Motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 129/175 129/175

pendlande skördehuvud

Nivåreglering med vridning  l l

Standardantal skakare  24 42

Tillsluten längd på insamlingskorgar  (mm) 2500 2500

Antal insamlingskorgar  2x68 2x71

Kapacitet hos magasin av rostfritt stål (l) 3200 4000

1 600 l + sidotransportband  O O

Druvplockare – Skakare  O –

Insug (antal) 4 1

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig
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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.

new holland-stil.
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