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STILREN ALSIDIGHED TIL ETHVERT BEHOV

T3OOO.
DEN ØKONOMISKE, KOMPAKTE LØSNING
New Hollands T3000 kompakt traktorserie der er
designet til at opfylde ethvert behov indenfor landbrug,
planteskoler og kommuner kombinerer solid fremstilling
og let betjening med moderne ergonomi, avanceret
design og fremragende førerkomfort.

STØRRE VALGFRIHED DER PASSER
TIL ETHVERT BUDGET
Der findes fire T3000 modeller, T3010,
T3020, T3030 og T3040. Alle modeller tilbyder
anerkendte New Holland egenskaber, inklusiv
et enestående 55 graders styreudslag på
forakslen, et tohastigheds 540/540 økonomikraftudtag og 1200 kg løftekapacitet på liften.
16x16 Synchro Shuttle™ transmission (med
krybegear) med arbejdshastigheder helt ned
til 250 m/t. er standard.

KOMFORT ER STANDARD
Førerplatformen, eller førerkabinen - afhængigt
af specifikationerne er monteret på
støddæmpende bøsninger for at reducere den
varme og de vibrationer, som føreren udsættes
for. Kombineret med det højkomfortable sæde,
som er standardudstyr, placerer disse
egenskaber T3000 traktorerne blandt de mest
komfortable modeller i deres klasse. Udsynet
er enestående til alle sider. Der sidder en
fremadmonteret fuldt foldbar bøjle på modeller
uden kabine, førerkabinemodeller har brede
glasdøre og store vinduer.

AVANCERET DESIGN
Lydpotte og luftindtag under motorhjelmen sikrer,
at udsynet over den skrånende motorhjelm er fri for
forhindringer. Styrtbøjlen kan også sænkes fuldstændigt,
så den ikke begrænser udsynet fremad. Dette er ikke
blot vigtigt for de kunder, som arbejder med frontlift og
kraftudtag, men også for dem som arbejder i plantager
og vinmarker, hvor den strømlinede traktorprofil reducerer
risikoen for beskadigelse af afgrøderne.
Selv blinklysene kan klappes ind, så de ikke er i vejen.
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MOTORER

AVANCERET, ALSIDIG
OG OVERKOMMELIG I PRIS

REN, LYDLØS OG STÆRK
T3010 traktoren drives af en vandafkølet 1642 kubik
trecylindret dieselmotor, som udvikler maksimum
35,3 hk og 108 Nm omdrejningsmoment ved
1200 omdr/min. T3020 og T3030 modellerne har
vandafkølede 1995 og 2189 kubik firecylindrede
motorer, som producerer henholdsvis 43,5 og 47,7 hk
og 129 og 141 Nm omdrejningsmoment ved 1400 og
1200 omdr/min. Model T3040 har en 1995 kubik
firecylindret turbomotor med 16 ventiler der maksimum
udvikler 54,4 hk og 159,5 Nm omdrejningsmoment ved
2000 omdr/min.
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HÅRDTARBEJDENDE SKØNHED
T3000 traktorernes glatte og stilfulde
linjer handler om andet end udseendet.
De runde skærme giver føreren klart og
uhindret udsyn bagud. Den skrå motorhjelm
giver uhindret udsyn fremad og til siderne.
Lige så vigtigt er det, at T3000 traktorerne
nemt og forsigtigt kan køre igennem rækker
med sarte træer og frugtafgrøder, hvilket
reducerer risikoen for beskadigelse.

ØKONOMISK I DRIFT

LET AT VEDLIGEHOLDE

På trods af de avancerede
egenskaber og det moderne design
er T3000 traktorerne bygget til at
imødekomme behovene hos brugere,
som ønsker en traktor med lave
driftomkostninger. Dette opnås først
og fremmest ved at sikre, at kun
komponenter af allerhøjeste kvalitet
anvendes i produktionen af disse
enestående traktorer.

New Holland har gjort T3000 modellerne lette
at vedligeholde. Motorhjelmen, som åbnes
ud i et, giver fuld adgang til motoren og de
primære servicekomponenter, og alle daglige
eftersyn kan udføres hurtigt. Motoren i alle
modeller har et serviceinterval på 300 timer
eller årligt; et mere omfattende serviceeftersyn
kræves kun hver 2100 timer. Alt rutinemæssigt
vedligehold, så som eftersyn og rensning af
luftfiltret, kan udføres uden brug af værktøj.
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TRANSMISSION, KRAFTUDTAG OG HYDRAULIK

KOMPAKT I STØRRELSE,
STOR NÅR DET GÆLDER SPECIFIKATIONER
FLEXIBLE TRANSMISSIONER TIL ETHVERT BEHOV
New Holland har undersøgt kundernes behov for at sikre, at 16x16 Synchro Shuttle™ transmissionen (med krybegear)
tilbyder hastigheder, som passer til enhver arbejdsopgave, med fire udvekslingsforhold i hvert af de fire arbejdsområder.
Dette gør det muligt at udføre arbejde så som specialplantning eller intensiv lavhastigheds-rotorkultivering ved en
fremadgående hastighed helt ned til 250 m/t. Der er installeret fuldt låselige differentialespærrer i begge aksler.

ALSIDIGT KRAFTUDTAG
MED ØKONOMIINDSTILLING
Alle modeller er udstyret med kraftudtag
med 540 omdr/min, 540 “økonomi”
og kørselsafhængigt omdrejningstal.
Der kan også monteres kraftudtag
foran med 1000 omdr/min hastighed.
Ved arbejde der kræver mindre kraft
gør det bagerste kraftudtags
540 økonomihastighed det muligt for
føreren at drive traktoren ved lavere
motorhastighed og dermed reducere
brændstofforbruget. Dette gør disse
kompakte og alsidige traktorer i stand
til at arbejde økonomisk med en bred
række af udstyr.

HØJKAPACITETSHYDRAULIK
MED KRAFTRESERVE
T3000 traktorerne leverer et reelt
28 liter/min hydraulisk flow, med
19,7 liter/min specifikt afsat til
servostyringen og påhængskredsløbene,
og har dermed rigelig kapacitet til at
drive det mest krævende påhængsudstyr
inkl. frontlæssere og rendegravere.
To fjernventiler er monteret som
standard, og en tredje kan monteres
som ekstraudstyr. Det bagerste Cat I
trepunkts-liftophæng har en kapacitet
på 1200 kg. Et Cat I N frontliftophæng
med en løftekapacitet på 400 kg kan
også monteres.

MINDRE DREJEVINKEL GIVER
STØRRE PRODUKTIVITET
New Hollands traktorer er anerkendt
som førende i deres klasse med hensyn
til manøvredygtighed. T3000 traktorerne
er ingen undtagelse. De er udstyret med
portalforaksler med høj frigang uden
de begrænsninger, som en traditional
CV koblingsdrev giver, hvilket giver
en imponerende drejevinkel for
forhjulene på 55 grader.
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FØRERKABINE OG KOMFORT

DET ER DESIGNET DER GØR T3OOO
SÅ HØJT VÆRDSAT

KLASSENS BEDSTE KOMFORT
Alle T3000 modellerne nyder godt af omhyggeligt
designede kontrolfunktioner. Både sædet og rattet kan
justeres i forhold til føreren, og betjeningsvenligheden
hjælper til at minimere trætheden hos føreren.
Når nem betjening er en prioritet er traktorerne
i T3000 Serien det rette valg.

FØREREN HAR FULD
KONTROL OVER ARBEJDET
Både traktorer med platform og førerkabine
i T3000 Serien nyder godt af førerfokuseret
design. Den stilfulde motorhjelm skråner
for at give enestående udsyn fremad.
Med styrtbøjle er denne placeret foran
føreren for at give optimalt udsyn til siderne.

STIL OG KOMFORT I ETHVERT KLIMA
I områder, hvor der året rundt kræves en
komfortabel førerkabine, sætter T3000 Serien
nye standarder i klassen for kompakte
traktorer. Brede glasdøre samt en lav platform
giver nem adgang. Førerkabinen er monteret
på isoleringsblokke af gummi for at give
optimal førerkomfort.

EGENSKABER OG KOMFORT
SOM EN STOR TRAKTOR
Den rummelige førerkabine har glas
hele vejen rundt hvilket giver 360° udsyn.
Førerkabinens indre er fremstillet af materialer
af høj kvalitet og kan udstyres med radio,
vinduesviskere foran og bagpå med integreret
vinduesvask og op til fire ekstra arbejdslys.

EN FØRERKABINE TIL ALLE ÅRSTIDER
Det kraftige varmesystem sikrer vintervarme, mens
førerkabinen om sommeren kan afkøles med en
blæser med tre hastigheder. Fuld førerkabineventilation kan opnås ved at åbne de forreste og
bagerste vinduer. Modellerne T3020, T3030 og
T3040 kan leveres med air-condition.
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BAG PRODUKTET

FORHANDLERNES VELUDDANNEDE
SERVICETEKNIKERE SØRGER FOR
DEN OPTIMALE TEKNISKE SUPPORT
Et uddannelsesprogram for serviceteknikere sikrer at
kunderne altid modtager den professionelle service,
de forventer. Som support til dette program har
New Holland oprettet et online-program til træning og
udvikling af den tekniske ekspertise hos New Holland
forhandlerne. Således er forhandlernes tekniske
personale i stand til at bygge videre på den træning
de gennemgår på New Hollands træningscentre,
så de er konstant opdaterede.

VI KENDER DINE ARBEJDSFORHOLD - VI TILBYDER
FINANSIERING, SOM PASSER SPECIELT TIL DIG
CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab,
har grundigt kendskab til landbrugsindustrien, og ved at hver
eneste kunde har sine specielle maskiner og udstyr, samt
økonomiske og skattemæssige forhold. Derfor har vi udvidet
vores kundeservice til at omfatte skræddersyet finansiering.
New Holland forhandlerne og CNH Industrial Capital
specialisterne arbejder sammen for at tilbyde de mest
avancerede landbrugsmaskiner sammen med fleksible
og fornyende finansieringsmuligheder og dermed sikre
dig den mest økonomiske og effektive løsning.

11 SPECIFIKATIONER
T3O1O

MODELLER
Motor

Yanmar

Antal cylindre / kapacitet / ventiler / miljøgodkendelse

(cm3) 3 / 1642 / 2 / Tier 3

Indsugning

Naturlig

Max. effekt ISO TR14396 - 2000/25/EC

(kW/hk) 25,9/35,3

Nom. motoromdr

(omdr/min.) 2800

Max. moment ECE R24

(Nm @ omdr/min.) 108,4 @ 1200

Kølesystem

Væske

T3O2O

T3O3O

T3O4O

Yanmar

Yanmar

Yanmar

4 / 1995 / 2 / Tier 3

4 / 2189 / 2 / Tier 3

4 / 1995 / 4 / Tier 3

Naturlig

Naturlig

Turboladet

31,9/43,5

35/47,7

39,9/54,3

2800

2800

2800

129 @ 1400

141 @ 1200

159,5 @ 2000

Væske

Væske

Væske

Brændstoftank kapacitet

(l) 40

40

40

40

Motor serviceintervaller

(t.) 250

250

250

250

G

G

G

250

250

250

30

30

30
G

Transmission
G

16x16 Synchro Shuttle™ transmission (med krybegear)
Min. hastighed

(m/t.) 250

Max. hastighed

(km/t.) 30

Foraksel
G

Firehjulstræk (4WD)
Styreudslag

(°) 55
G

Separat styrepumpe (19,7 l/min.)
Venderadius 4WD

(mm) 3500

G

55

55

G

G

G

3500

3500

3500

G

G

G

G

(for / bag) G

G

G

G

28

28

28

G

G

G

1200

1200

1200

G

G

G

Mekanisk 4WD tilkobling
Elektro-hydraulisk differentialespærre

G

55

Bagerste hydraulisk lift & PTO system
Standard pumpeflow

(l/min.) 28
G

Mekanisk trækkontrol
Bagerste løftekapacitet ved kugleender

(kg) 1200
G

Kat. 1 lift
Max. fjernventiler bag

3

3

3

3

Bagerste PTO 540 / 540E / kørselsafhængig

G

G

G

G

Front hydraulisk lift & PTO system
Frontlift kapacitet ved kugleender

(kg) 400

400

400

400

G

G

G

Kat. 1 lift

G

Faste kugleender

O

O

O

O

Front PTO 1000 omdr/min.

G

G

G

G

Gummiophæng

G

G

G

G

Deluxe sæde (KUN førerkabineversion)

G

G

G

G

Affjedret platform (med ROPS)

O

O

O

O

Førerkabine

G

G

G

G

Varme- og ventilationsystem

G

G

G

G

Air-condition

–

G

G

G

Oplukkelige for- og bagruder

G

G

G

G

Førerplads

Mål og vægte
A – Akselafstand

(mm) 1700

1700

1700

1760

B – Forhjul sporvidde

(mm) 1016 / 1304

1107 / 1357

1107 / 1357

1107 / 1357

C – Baghjul sporvidde

(mm) 1004 / 1192

1032 / 1262

1032 / 1262

1032 / 1262

D – Min. totalbredde

(mm) 1322

1380

1380

1380

E – Min. totalhøjde - ROPS

(mm) 1930

1930

1930

1930

E – Min. totalhøjde - Kabine

(mm) 2110

2140

2140

2140

F – Længde med ballast

(mm) 3300

3300

3300

3360

Vægt - ROPS

(kg) 1450

1460

1460

1480

Vægt - førerkabine

(kg) 1600

1610

1610

1630

* I henhold til gældende regler

G Standard

O Ekstraudstyr

– Ikke tilgængelig

E

B/C
D

A

F

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION

TOP
TILGÆNGELIGHED
Vi er altid til din rådighed:
alle ugens dage og timer!
Uanset hvilke oplysninger
du har brug for, uanset
hvilket problem eller
behov du har, skal du
blot ringe til det gratis
New Holland Top Service
telefonnummer*.

TOP HASTIGHED

TOP PRIORITET

TOP TILFREDSHED

Ekspreslevering af
dele: når og hvor du
skal bruge dem!

Hurtige løsninger
i sæsonen: fordi arbejdet
ikke kan vente!

Vi sætter alt ind på at finde
de løsninger, du har brug for,
og holder dig informeret:
indtil du er 100% tilfreds!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse
europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis
opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit
telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er
problemer med at komme igennem på det gratis
telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

smøremidler

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

New Holland vœlger

DIN LOKALE FORHANDLER
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