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EN NY TRAKTORGENERATION TIL
FREMTIDSFOKUSEREDE LANDMÆND
MAKSIMAL ALSIDIGHED
New Holland ved, at T5 traktoren vil blive brugt til en lang række forskellige opgaver, og derfor er den designet til at
kunne tilbyde maksimal alsidighed som standard. Det perfekte valg til arbejdet i marken, på landevejen, i bygninger
eller på gårdspladsen, og perfekt til transport, PTO-, lift- samt kommunale eller have-/parkopgaver. Electro Command™
transmissionen sikrer let og præcis justering af hastigheden i henhold til den pågældende opgave. Med et stort udvalg
af PTO hastigheder, fritsynstag as standard til læsser samt for og bagerste lift, har du fundet den perfekte
landbrugspartner.

STYRKE OG PRODUKTIVITET
Monteret med Common Rail motorer, som fuldt overholder de høje Tier 4A miljøkrav, kan du glæde dig over
et effekt-til-vægt forhold på blot 37,3 kg/hk for fremragende præstation og imponerende brændstoføkonomi.
Det ratmonterede hydrauliske vendegear sikrer utroligt hurtige retningsskift og et imponerende hydraulisk
flow på 127 l/min sikrer effektivt læsserarbejde. T5 – sætter helt nye standarder for produktivitet.

TOTAL KØREGLÆDE
Velkommen til landbrugsdrift på første klasse. Deluxe VisionView™ førerkabinen er bygget op omkring føreren i virtual
reality og er i vid udstrækning baseret på brugernes erfaringer. Resultatet er et nyt højdepunkt indenfor traktorkomfort.
T5 Electro Command™ modeller leverer silkeblød kørsel takket være den effektive Comfort Ride™ kabineaffjedring.
Den ergonomiske Command Arc og det største glasareal i denne klasse er med til at øge produktiviteten. Med sit
effektive air condition system og et passagersæde i fuld størrelse er T5 faktisk det mest komfortable sted på gården,
man kan befinde sig.

LET EJERSKAB
Som landmand har du behov for at tilbringe mere tid i marken og mindre tid på at vedligeholde din traktor – derfor
er T5 designet til altid at være klar, når du er det. De utroligt lange 600 timers serviceintervaller, en imponerende
brændstoføkonomi og den ubesværede daglige kontrol med en helstøbt motorhjelm og servicepunkter i jordhøjde,
gør det lige så let at holde din traktor i førsteklasses stand, som at tælle til 3.

PRÆCIST, SOM DER STÅR PÅ MOTORHJELMEN
T5 Seriens præstation kan umiddelbart aflæses af alle
brugerne. Hvordan? Den er angivet på motorhjelmen.
De første to cifre ‘T5’ henviser til traktorkategorien og de
næste to eller tre cifre, f.eks. ‘115’, viser max. motoreffekt,
rundet op til de nærmeste fem. Og hvad betyder det så
for dig? At du kan købe din T5 i sikker forvisning om, at
præstationen fuldt ud matcher dine behov. Med New Holland
er du sikret optimal sikkerhed og produktivitet.
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FØRERKABINE

EN NY VISION FOR FØRERKABINEKOMFORT
Deluxe VisionView™ førerkabinen er bygget op omkring føreren for optimal arbejdsglæde. Nyd det perfekte udsyn
til alle sider. Hold skarpt øje med forskudte redskaber gennem de buede og oplukkelige sideruder. Ingen besværlige
tilkoblinger: den ekstra store bagrude sikrer krystalklart overblik over liften. Ny placering af udstødningen gør det let
at overskue vejen eller marken forude. Indstil det justerbare rat og instrumentpanel præcist efter dine behov.
Og komforten er yderligere forbedret i Electro Command™ modellerne, hvor Comfort Ride™ kabineaffjedringen
dæmper alle stød og vibrationer, selv under de mest krævende terrænforhold.

HOLD ALTID SKARPT ØJE MED LÆSSEREN

BREDE DØRE GIVER LET INDSTIGNING

For at sikre perfekt udsyn til læsseren i max.
hæveposition uden at vride nakken af led, sikrer
fritsynstaget optimal komfort og klassens højeste
produktivitet. På varme arbejdsdage kan taglemmen
åbnes for øget ventilation og den integrerede solskærm
kan trækkes for, så du skånes for den brændende sol.

De brede døre sikrer lette adgangsforhold, perfekt hvis
du ofte skal ind og ud af kabinen, f.eks. ved fodring
af kvæg. Venstre eller højre. Valget er dit. Begge døre
kan åbnes helt op for let adgang i trange bygninger.
Kombineret med det ekstra flade gulv og bekvemt
ophængte pedaler, kan du se frem til en lang,
komfortabel arbejdsdag i kabinen.

GÅRDENS MEST KOMFORTABLE
SIDDEPLADS

ENDNU BEDRE AIR-CONDITION
HOLDER DIG KØLIG

Mulighed for luksus luftaffjedret sæde
med præcisionsjustering. Hvis du
tilbringer mange arbejdstimer i traktoren,
oplever du den blødeste kørsel
nogensinde med det opvarmede semiaktive Auto Comfort™ sæde, monteret
med et stort luftreservoir for at modvirke
ujævnt terræn. Du kan også altid tilbyde
eventuelle passagerer et instruktørsæde
i fuld størrelse med sikkerhedssele.

Det helt nyudviklede air-condition
system indeholder to ventilatorer for
at sikre maksimal præstation under
selv de varmeste somre og de
koldeste vintre. Individuel justering af
op til 10 dyser styrer luftstrømmen for
optimal komfort eller hurtig afisning af
ruderne. Betjeningsfunktioner, monteret
i B-stolpen, falder let i hånden for
ubesværet brug under kørslen.

LYSER HELE GÅRDEN OP

MUSIK TIL ARBEJDET

Der er som standard monteret en komplet serie
arbejdslygter på alle modeller. De kan indstilles
efter den pågældende opgave, og giver en bred
spredning af lyset, som når ud i selv de mørkeste
hjørner og kroge. Lav nat om til dag for ubesværet
arbejde i marken døgnet rundt. Lygterne betjenes
let ved hjælp af en separat kontakt i B-stolpen.

Din radio i fuld størrelse er let
at betjene og du kan hurtigt
vælge din yndlingsstation,
mens du kører. Til musikelskere
er der også et ekstra MP3-stik
og separat holder til rådighed.
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BETJENINGSFUNKTIONER

DESIGNET MED LANDMANDEN I CENTRUM
VIRTUELT DESIGN TIL DEN VIRKELIGE VERDENS REALITETER
Førerkabinen er bygget op omkring landmanden. Hvordan? Fordi
han var i centrum under designfasen. Udviklet og afprøvet med
de mest avancerede virtual reality teknikker og finpudset ved hjælp
af vores virtuelle landmand med alle de vigtigste kontrolfunktioner
samlet i Command Arc. Denne ergonomiske udformning betyder,
at du kan udføre de mest hyppige funktioner uden at dreje kroppen,
hvilket sikrer fremragende produktivitet og reduceret førertræthed.

• LÆSSERKONTROL LIGE VED
HÅNDEN
Kontrol af op til fire midtermonterede
fjernventiler med det integrerede
joystick, som kan betjenes fra
førersædet for ekstra komfort
og produktivitet. Det elektroniske
multifunktions joystick, placeret
for enden af sædets armlæn, giver
ergonomisk betjening på niveau
med det prisvindende SideWinder™ II
armlæn. Den mekaniske version
er perfekt placeret i Command Arc
for intuitiv betjening.
Det ideelle valg til kvægbrug med
hyppige og krævende læsseropgaver.

Alle kontakter er bagbelyst for
endnu lettere betjening, når der
arbejdes sent om aftenen. Denne
funktion aktiveres automatisk,
når arbejdslygterne er tændt.

• Der kan monteres separat
kørselsafhængig PTO. Perfekt,
når der skal spredes gylle eller
arbejdes med tørv og græs.
Beskyt dine redskaber og traktor
med soft-start PTO-funktionen.
Auto-PTO sørger for til- og
frakobling af PTO under
vendinger ved forager.

MONITOR TIL PRESSERE
En presserbjælke, med fuldt justerbare positionsindstillinger,
kan installeres til ballemonitorer og kontrolbokse, perfekt
til presserarbejde. Kontrolfunktionerne er placeret lige
i synsvinklen for øget sikkerhed, og ubehagelige vridninger
af kroppen hører fortiden til.

AFLÆS PRÆSTATIONEN MED ET HURTIGT BLIK
Det letaflæselige instrumentpanel bevæger sig sammen med
det fuldt justerbare rat, så der altid er frit udsyn til de vigtigste
arbejdsparametre. Den helt nyudviklede, brugervenlige dot
matrix performancemonitor giver de nødvendige oplysninger
under arbejdet. Retning, bearbejdet areal og serviceinformationer er klart afmærkede i det tredelte display.

• Finindstil hastigheden med
det brugervenlige gashåndtag.
• Ergonomisk placerede op/ned
skifteknapper giver ubesværet
fingerspidsbetjent gearskift.
• Brug motoromdrejningsstyringen til at
indstille to faste motoromdrejninger.
• Firehjulstræk og differentialespærre
vælges let og hurtigt med
en fingerspidskontakt.
• Op til tre fjernventiler med blød
og ergonomisk tilkobling med
separate håndtag.
• Præcis og sikker start og stop af PTO
med trykkontakt.

På Electro Command™ modeller
bruges den dedikerede vippekontakt
til at aktivere det valgfri krybegear.
På andre modeller er det et håndtag
der indkobler krybegearfunktionen.
• De avancerede EDC kontrolfunktioner
er perfekt placeret for finindstilling
af sænkehastighed, max. højde,
følsomhedsvælger og slip for
at opnå ensartet dyrkning
og maksimal trækevne.
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PLM ® STYRING

SKRÆDDERSY DIN T5’S PLM MULIGHEDER
PRÆCISIONSDYRKNING MED NEW HOLLAND
New Holland tilbyder et komplet udvalg af styreløsninger, som kan skræddersys efter de
individuelle behov. Fra basis manuel styring til assisteret styring og integrerede muligheder
med konstant præcision mellem trækkene på helt ned til 1-2 cm, når EZ-Pilot™ systemer
anvendes med RTK-korrektionssignal. Opnå en betydelig reduktion af dine
driftsomkostninger og antal træk ved at undgå overlapninger og oversprungne områder.

FM-750
EZ-Guide 250

EZ-Pilot

VERDENS MEST UKOMPLICEREDE HÅNDFRI DYRKNINGSSYSTEM
EZ-Pilot™ er verdens mest enkle, håndfri assisterede styresystem. Rattet drejes for dig ved
hjælp af et fuldt integreret kontrolmodul, som du kontroller via det enkle EZ-Guide™ 250
eller det avancerede FM-750 display. Du holder automatisk retningen i ujævne marker og
kan fokusere på udbringning af gødning, sprøjtning eller andre aktuelle opgaver for øget
produktivitet og forbedret arbejdskomfort.

UDVALG AF MODTAGERE
Der er et stort udvalg af antenner til
rådighed, som kan arbejde sammen
med EGNOS, OmniSTAR eller RTK
korrektionssignaler. Den førende AG 25
antenne er fuldt kompatibel med RTK
og Glonass signaler.

AG 25 antenne

RTK-BASESTATION
En RTK-basestation kan bruges til at sende
et korrektionssignal og dermed opnå en
præcision mellem trækkene på 1-2 cm.

RTK-basestation

PLM® SOFTWARE
New Holland har introduceret en opgraderet PLM®
softwarepakke, som opfylder alle dine behov til
præcisionsbestemt planteavl. PLM® Viewer giver
mulighed for aflæsning og udskrivning af data som
f.eks. kunde-, gård- og marknavne sammen med jobdata, inklusiv mark- og dækningskort for de forskellige
funktioner. Hvis du ønsker at analysere dine marker og
oprette doseringskort, vælges PLM® Mappingværktøjet.
Hvis du ønsker at styre dine forskellige konti, er PLM®
Books den perfekte løsning. Avancerede PLM-brugere
kan endvidere planlægge drænopgaver med PLM®
Water Management og hvis du ønsker en bærbar
løsning, kan du investere i PLM® Mobile.

GRADER AF PRÆCISION OG GENTAGELSE
New Holland tilbyder fem præcisionsniveauer. Dette giver dig mulighed for at
vælge det korrektionssignal, som passer bedst til dine behov og økonomi. Når der
bruges RTK-korrektion med EZ-Pilot, er man sikret konstant gentagelse år efter år.
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MILJØVENLIG PRÆSTATION
OG OPTIMAL PRODUKTIVITET
Bæredygtig Effektiv Teknologi

COMMON RAIL
Hele T5 Serien er monteret med 3,4 liter Common Rail F5C motorer, udviklet af FPT Industrial, som til fulde
overholder de høje Tier 4A miljøkrav. De optimerede, stærke og utroligt lydsvage motorer udvikler mellem
99 - 114 hk og op til 461 Nm moment for garanteret produktivitet og førerkomfort. Og med et hk-til-vægt
forhold på kun 37,3 kg/hk er T5 din perfekte landbrugspartner.
Hele T5 Serien anvender Cooled Exhaust Gas Recirculation (CEGR) for overholdelse af Tier 4A standarden.
Dette er i fuld overensstemmelse med New Hollands Tier 4A Strategi, der bygger på anvendelse af CEGR
for mindre effektkrævende produkter med lavere krav til køling og hvor produkternes generelle dimensioner
har afgørende betydning. Alt sammen med henblik på at opnå den fremragende effektivitet, du kan forvente
af den førende producent på miljøområdet.
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EFFEKTIV REAKTION
Common Rail anvender højpræcisions
brændstofteknologi for høj reaktionsevne samt
lavt brændstofforbrug. Eller med andre ord,
opnå samme høje præstation ved lavere
brændstofudgifter. Derudover opnås max.
effekt ved blot 1900 omdr/min. tilgængeligt helt
op til det mest anvendte arbejdsområde på
2300 omdr/min. for øget produktivitet på alle
områder, inklusiv PTO-opgaver og transport på
landevej ved høje hastigheder. En fladere max.
momentkurve gennem hele det optimale
arbejdsområde sikrer yderligere fleksibilitet.

100
0

T5

Konkurrerende
Tier 3

BRUG MERE TID PÅ SELVE
ARBEJDET, OG MINDRE
PÅ VEDLIGEHOLDELSE
Det avancerede ingeniørdesign
stiller færre krav til vedligeholdelse.
Alle T5 modeller tilbyder
New Hollands brancheførende
600 timers serviceintervaller,
og de kører alle på lettilgængeligt
standardbrændstof. Vælg
New Holland for at spare penge,
udnytte maskinen optimalt
og samtidig beskytte miljøet.

FREMRAGENDE
BRÆNDSTOFØKONOMI
Den eksisterende Tier 3 Nef
motorserie har sat standarden
i branchen for fremragende
brændstoføkonomi. De nye Tier 4A
F5C motorer i T5 traktorerne nyder
godt af Common Rail teknologien
og går et skridt videre. Takket været
højpræcisions brændstofteknologien,
er brændstofforbruget blevet
væsentligt mindre i forhold
til de tidligere T5000 modeller.

MOTORER UDVIKLET
AF FPT INDUSTRIAL
New Holland står ikke alene,
når det gælder Tier 4A teknologi
og motorudvikling, men kan trække
på erfaringerne fra sin
samarbejdspartner: FPT Industrial.
Banebrydende: Fiat opfandt Common
Rail teknologien i 1980’erne og gjorde
den offentlig tilgængelig med Alfa Romeo
156. Og var den første producent, som
introducerede den på landbrugsmaskiner
i form af TS-A traktoren.
Renere: Fiat S.p.A. har gennem de
seneste fem år i træk haft det laveste
gennemsnit af CO2 udledninger
blandt alle producenter i Europa.
Gennemtestet: FPT Industrial har
allerede produceret over 125.000
F5C motorer i løbet af de seneste
fem år for gennemtestet pålidelighed.

ESM - FJERNER BESVÆRET MED GASREGULERING

FORTSÆT UNDER VANSKELIGE FORHOLD

En alsidig traktor skal ubesværet kunne håndtere PTOog krævende trækopgaver. Med motoromdrejningsstyring
(ESM) vil det avancerede system levere præcist den
mængde brændstof til motoren, som er påkrævet for udsving
i motorbelastningen, mens de ønskede motoromdrejninger
bevares. Der kan endvidere indstilles to forskellige
motoromdrejninger, som man let kan skifte mellem
med en knap på transmissionskontrollen.

Hos New Holland er vi vilde med hurtig reaktion.
Du tillægger det måske ikke så stor betydning, men
det er faktisk en sikkerhed for din produktivitet.
Når du beder om mere, er du sikker på at få det af
din hurtigt reagerende motor med en momentreserve
på imponerende 35%. I praksis betyder det, at når du
arbejder under krævende forhold, f.eks. presning af tung
ensilage i ujævne skår, vil du bevare kørehastighed
og PTO-omdrejninger, selv ved indførsel af det tungeste
materiale i presseren. Hurtig reaktion til din rådighed.
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SKRÆDDERSYET TRANSMISSIONSUDVALG
Alle landmænd har forskellige behov, og intelligent fornyelse
omfatter også tilbud om gennemtestede løsninger, som forbedrer
din effektivitet. Det store udvalg af transmissioner betyder, at
uanset om du arbejder i højeste gear eller går lidt mere roligt
frem, vil du altid finde den helt rigtige løsning til netop dine behov.

12X12 POWERSHUTTLE
Basis 12x12 Powershuttle transmissionen er det optimale valg til generelle opgaver
med perfekt spredning af hastigheder gennem arbejdsområdet og fremragende
finindstilling af kørehastigheden i henhold til det pågældende redskab.
Traditionel og pålidelig funktion til føreren, som ønsker ukompliceret effektivitet.

LAVE HASTIGHEDER HAR ALDRIG VÆRET MERE PRODUKTIVE
En 20x20 Powershuttle med krybegear er perfekt til specialafgrøder
og grøntsagsavlere. Manuel såning eller høst klares ubesværet med
krybehastigheder helt nede på 0,2 km/t., og afgrøden kan derefter transporteres
til sikker opbevaring på gården med en tophastighed på 40 km/t.

HEAVY DUTY AKSLER SIKRER HØJE
TRANSPORTHASTIGHEDER
Stærke, 275 mm bagaksler er kombineret
med store bremseskiver for at sikre
imponerende bremsefunktion, selv under
transport af tunge, fuldt lastede anhængere.

DÆK. VALGET ER DIT
Kør overalt med respekt for jordbunden
med den nye T5. Der er en lang række
dækmonteringer til rådighed, fra de største
R38 dæk med øget frihøjde, perfekt til
grøntsagsavlere med den store bæreflade,
som også mindsker jordpakning og giver
øget trækevne, til low profile R30 for uhindret
adgang i bygninger med begrænset plads.
Slidstærke kommune-, skov- og græsdæk
fuldender valgmulighederne. Med
New Holland er valgfrihed altid standard.

DUAL COMMAND MED POWERCLUTCH

ERGONOMISK POWERSHUTTLE

24x24 Dual Command™ transmissionen tilbyder Hi-Lo
splitter powershift under fuld belastning. Med aktivering
under kørslen øges momentet til hjulene ved
landevejstransport for at hindre nedsat hastighed på bakker,
og perfekt til krævende forhold i marken, hvor den giver
en reduktion af kørehastigheden på 15% for at øge det
tilgængelige moment med op til 18%. Den ergonomiske
PowerClutch kontakt bag på gearstangen skifter mellem otte
hastigheder i de tre hovedområder uden brug af koblingen
for mindre førertræthed under de lange dage i marken.

Den ratmonterede elektro-hydrauliske Powershuttle
kan betjenes uden at fjerne hænderne fra rattet
for øget sikkerhed under læsserarbejde. Man kan
endog justere indstillingen med en ergonomisk
kontakt i Command Arc. Vælg blød til generelt
markarbejde, standard til de daglige opgaver
og intensiv til de næsten omgående retningsskift
under læsseropgaver. Har du brug for mere?
Du kan også ændre indstillingerne under kørslen.

14 15 ELECTRO COMMAND TRANSMISSION OG AKSLER

PERFEKT HASTIGHED. FREMRAGENDE TRÆKEVNE.
UOVERTRUFFEN KOMFORT
New Holland ved, at for at øge indtjeningen, skal den moderne landmand kunne udnytte sine maskiner optimalt.
For at forbedre effektiviteten kan T5 Serien monteres med den anerkendte Electro Command™ transmission, velkendt
for T6 brugere. Denne transmission gør det muligt for føreren at finindstille hastigheden ved at vælge op til otte gear
ved hjælp af skifteknapperne på det separate transmissionshåndtag uden rent faktisk at bevæge det. Der er ligeledes
monteret op/ned skifteknapper på Command Arc. De færre bevægelser af armen øger førerkomforten.

ELECTRO COMMAND
Med Electro Command™, semi-powershift
transmissionen kan der vælges otte gear med op/ned
skifteknapperne på kontrolhåndtaget. Den tredje knap
bruges til områdeskift. Der kan også skiftes op eller
ned ved hjælp af de ergonomisk placerede knapper
på Command Arc. Det valgte gear vises ved et
hurtigt blik på det store geardisplay. Tophastigheden
på 40 km/t. opnås ved blot 1970 omdr/min.
Resultatet? Din T5 Electro Command vil reducere
dine brændstofomkostninger og samtidig mindske
lydniveauet i kabinen.
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INTELLISHIFT GIVER BLØDERE GEARSKIFT
Standard IntelliShift™ teknologien forbedrer
kvaliteten af gearskiftet ved at synkronisere
skiftet med motoromdrejninger og kørehastigheden.
Den vælger dermed automatisk det rigtige gear
til opgaven. Resultatet: bløde gearskift for øget
komfort og produktivitet.

COMFORT RIDE™ FØRERKABINEAFFJEDRING:
DEN KOMFORTABLE PARTNER
Den integrerede Comfort Ride™ førerkabineaffjedring, som er tilgængelig for Electro Command™
modellerne, giver en reduktion af chokbelastninger
for føreren på op til 25%. Resultatet? Mindre træthed
under de lange arbejdsdage takket være færre
vibrationer og rystelser.

HVOR LANGSOMT HAR
DU BRUG FOR AT KØRE?
Montér 32x32 Electro Command
med krybegearkasse for at
opnå hastigheder helt ned til
280 meter/time. Perfekt
til grøntsagsdyrkere og
rækkeafgrøder - den hurtigste
vej til maksimal effektivitet
ved langsom kørsel.

TERRALOCK™ AUTOMATISK TRÆKSTYRING
New Hollands velkendte Terralock™ system er let at
indstille og betjene. Det styrer automatisk tilkobling
af drev til forakslen, og låser både forreste og
bagerste differentialer. Kørehastighed og styrevinkel
er afgørende for, hvornår differentialespærrer
og, hvis nødvendigt, firehjulstræk frakobles.
Hvorfor? For at sikre de skarpeste styreudslag
og mindske belastningen af drivlinien.
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PRODUKTIV FRONTLÆSSER OG LIFT
New Holland er klar over, at fuld integration i produktionen
er bedre end eftermontering. Derfor designede man T5
forberedt til frontlæsser og frontlift. T5 er fuldt kompatibel
med New Holland 700TL frontlæsserserien, den mest
produktive kombination. Derudover er det ikke længere
nødvendigt at vælge mellem frontlæsser og frontlift med T5 kan du få begge dele.

FOPS: DIN SIKKERHEDSPARTNER
New Holland tilbyder dig optimal sikkerhed, eftersom T5
fuldt overholder FOPS (fall on protection system) standarden
til beskyttelse mod nedfaldende genstande.

ET SKRIDT TILBAGE FOR EKSTRA STABILITET
Læsserbeslagarmen er monteret hele 150 mm længere tilbage
mod midten af traktoren, hvilket giver en forbedret totalbalance
af maskinen. Således er T5’s tyngdepunkt blevet flyttet, hvilket
giver en stor forbedring af den generelle stabilitet under tung
transport med læsserarmen i fuld udstrækning.

LANG, STÆRK, PRODUKTIV
700TL Seriens specifikationer er imponerende: max. løftehøjde
på 4,07 m og løftekapacitet på op til 2304 kg betyder, at ingen
opgave er for stor og ingen for lille. Tallene taler for sig selv.
Men der er mere. Den hydrauliske rørføring er blevet integreret
i læsserrammen, hvilket giver langt bedre udsyn fremad ved
præcisionsarbejde og forhindrer påkørsel og fastklemning,
når der arbejdes under trange pladsforhold.

MODELLER

730TL

740TL

750TL

Max. løftehøjde

(m) 3,7

3,7

4

Max. liftkapacitet

(kg) 2060

2539

2304

T5.95

G

O

O

T5.105

O

G

O

O

O

G

T5.115
G Anbefalet

O Mulig

HURTIG TIL- OG FRAKOBLING
Redskaber kan hurtigt og let til- og frakobles ved hjælp
af lynkoblingsteknologien. En enkelt kobling sørger for sikker
montering af redskabet for mindre tid på forberedelse og mere
tid i arbejde. Har du altid brug for læsseren? Reducér
driftsomkostningerne ved at afmontere den, når den ikke skal
anvendes – den har faktisk indbyggede støtteben for sikker
opbevaring og en enkelt lynkobling gør processen supereffektiv.

MULTIFUNKTIONS FRONTLIFT OG PTO
FOR ØGET FLEKSIBILITET
Den fabriksmonterede frontlift kan løfte op til 1850 kg og PTO med
1000 omdr/min. styrker ligeledes seriens fremragende alsidighed.
Kunder med halm- og snitteopgaver, som arbejder med
frontmonterede snittere, vil undre sig over hvordan de har kunne klare
sig tidligere! Med den mulige multifunktionsfront har du fire forskellige
muligheder ved blot at skifte mellem en frontvægtramme, frontlift,
front-PTO (perfekt til kommuner) og den optimale frontlift- og PTOkombination - perfekt, hvis der sker ændringer af arbejdsopgaverne.
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HYDRAULIK I TOPKLASSE
STÆRK OG PRÆCIS
Mens standard 65 liter/min. pumpen er perfekt til de generelle opgaver, leverer MegaFlow™
pumpen et hydraulikflow på imponerende 84 liter/min. fra en enkelt pumpe. Du har således
altid tilgængelig kapacitet til selv de mest krævende hydraulikopgaver, som f.eks.
balleomvikling og hækklipning. De nye midtermonterede load-sensing ventiler, betjent
med det ergonomiske joystick, giver utrolig hurtig læsserfunktion, selv under styringen,
der forbliver let og præcis ved hjælp af den separate 43 liter/min. servicepumpe.

HØJKAPACITETSLIFT
Målt ved kugleenderne har liften en
max. løftekapacitet på op til 5420 kg,
når der er monteret udvendige
hjælpecylindre. Med sit pålidelige
og stærke design kan T5 løfte mere
end sin egen vægt. Imponerende!

AUTO-PTO-FUNKTION
Der kan vælges Auto-PTO for automatisk
frakobling af PTO, når liften er over en
forindstillet position for beskyttelse af
PTO-aksel og traktor. Systemet tilkobler
igen, når liften sænkes.

PRÆCIS LIFTKONTROL
Med T5 hører det fortiden til, at springe ind
og ud af kabinen. De skærmmonterede liftog PTO-kontrolfunktioner bevirker, at du kan
montere selv de mest komplicerede redskaber
under maksimal sikkerhed og komfort.

MEKANISK ELLER ELEKTRONISK
– DET ER OP TIL DIG!

PRÆCIS ELEKTRONISK
TRÆKKONTROL

PTO: VALGMULIGHEDER SAMT
BLØD START FUNKTION

T5 kan monteres med op til fire
midtermonterede ventiler til betjening
af specialudstyr eller læsser.
De styres via et integreret joystick
i førerkabinen. Et mekanisk joystick
sikrer robust funktion med præcis
tilkobling og der kan også vælges
elektronisk joystick for præcis
fingerspidsaktivering.

Den ergonomiske EDC-mus
ligger perfekt i højre hånd med
det velkendte New Holland design
for betjening med én hånd. Kontrol
af liftens højde og dybde sikrer
konsekvent, ensartet markarbejde.
Liftens hurtige hæve-/sænkekontakt
gør det endnu hurtigere og lettere
at returnere redskabet til
arbejdsposition efter vendinger
ved forager for øget produktivitet.

Der kan vælges en lang række PTOomdrejninger med det ergonomiske
håndtag til højre for føreren: 540, 1000
og 540 ECO, ved motoromdrejninger helt
nede på 1500 omdr/min. for reduceret
brændstofforbrug og lavt lydniveau i
kabinen. Der er også mulighed for
kørselsafhængig PTO, som aktiveres via
et separat håndtag til venstre for føreren.
Blød start PTO tilkobles med en separat
kontakt i Command Arc, og beskytter
både traktor og redskab mod pludselige
chockbelastninger.
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360°: T5
Den nye T5 er fremstillet til ultimativ let vedligeholdelse. Alle servicepunkter er let
tilgængelige fra jorden, og de lange 600 timers serviceintervaller betyder, at disse traktorer
vil bruge mere tid på at arbejde i deres naturlige omgivelser end på vedligeholdelse.

Der er let adgang til
kontrol og påfyldning
af motorolie uden behov
for at hæve motorhjelmen.
Dette sikrer hurtige
vedligeholdelsescheck
og let service.

• Let påfyldning af
sprinklerbeholderen
gennem bagruden.

• Helstøbt, aflåselig
motorhjem, som kan
lukkes helt op for let
serviceadgang.

• Kølerpakken trækkes let
ud for enkel og effektiv
rengøring.

Det skærmmonterede
luftfilter udtages let for
rensning eller udskiftning.

• Det cykloniske luftfilter er let
at kontrollere, rense eller
udskifte uden brug af værktøj.

• Påfyld den aflåselige
brændstoftank fra jordhøjde.

SKRÆDDERSYET FINANSIERING

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT

CNH Industrial Capital, New Hollands
finansieringsselskab, er højt respekteret indenfor
landbrugssektoren, og står til din rådighed med
skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger.
Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed,
som opstår gennem samarbejde med et professionelt
finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

Din New Holland forhandlers engagerede tekniske
specialister modtager regelmæssig træning og opdatering både gennem on-line kurser og gennem intensiv
undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler
altid har den viden, som de nyeste og mest avancerede
New Holland produkter kræver.

FORHANDLERMONTERET
EKSTRAUDSTYR
Et omfattende udvalg af
godkendt ekstraudstyr til
optimering af maskinens
præstation under alle forhold
kan leveres og monteres af
din lokale forhandler.
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WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM

N at

Skal New Holland være en fast
del af din hverdag? Du kan
bladre gennem det store udvalg
på www.newhollandstyle.com.
Der er en lang række tilbud til din
rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj,
et stort udvalg af skalamodeller
og meget, meget mere.
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MODELLER

T5.95

T5.105

T5.115

Motor*
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøgodkendelse
Brændstofsystem - Højtryk Common Rail
Kapacitet
(cm3)
Boring og slaglængde
(mm)
Godkendt biodieselblanding
Max. / Nom. hk - ISO TR14396- ECE R120
(kW/hk)
Nom. motoromdrejninger
(omdr/min.)
Max. moment - ISO TR14396 @1500 omdr/min.
(Nm)
Momentstigning
(%)
Motor omdrejningsstyring***
Dieseltankkapacitet Powershuttle og Dual Command™ modeller
(liter)
Dieseltankkapacitet Electro Command™ modeller
(liter)
Service interval
(timer)
Powershuttletransmission (30 km/t. / 40 km/t.)
Antal gear
(FxB)
Powershuttle håndtag med indstillingskontakt
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.)
(km/t.)
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet
Powershuttletransmission [ekstraudstyr Super Creeper (30 km/t. / 40 km/t.)]
Antal gear
(FxB)
Powershuttle håndtag med indstillingskontakt
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.)
(km/t.)
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet
Dual Command™ transmission (30 km/t. / 40 km/t.)
Antal gear
(FxB)
Powershuttle håndtag med indstillingskontakt
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.)
(km/t.)
Power Clutch
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområde
Electro Command™ transmission (40 km/t. ECO)
Powershuttle håndtag
Antal gear
(FxB)
Min. hastighed
(km/t.)
IntelliShift™ System
Electro Command™ transmission [ekstraudstyr Super Creeper (40 km/t. ECO)]
Powershuttle håndtag
Antal gear
(FxB)
Min. hastighed
(km/t.)
IntelliShift™ System
El
12 volt generator - standard / ekstraudstyr
(amp)
Standard - batterikapacitet
(CCA / Ah)
Aksler
4WD foraksel
Styreudslag
(°)
Fleksible forskærme
Elektro-hydraulisk 4WD-tilkobling
Elektro-hydraulisk diff. spærretilkobling
Terralock™ funktioner***
Venderadius
(mm)
Hydraulik
Gearpumpe
Standard pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min.
(l/min. / bar)
MegaFlow™ pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min.
(l/min. / bar)
Standard servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min.
(l/min. / bar)
MegaFlow™ servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min.
(l/min. / bar)
Elektronisk trækkontrol (EDC)
Fjernventiler
Type
Max. antal fjernventiler / diverter / udtag
Max. antal midtermonterede ventiler (mekanisk og elektro-hydr.) / udtag
Midtermonteret joystick (mekanisk og elektro-hydr.)
Lift
Liftkategori
Max. løftekapacitet ved kugleender
(kg)
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender)
(kg)
Frontlift løftekapacitet ved kugleender (gennem området)
(kg)
Forberedt for frontlæsser
Integreret læsserjoystick

F5C
4 / T / 2 / Tier 4A

F5C
4 / T / 2 / Tier 4A

F5C
4 / T / 2 / Tier 4A

G

G

G

3400
99x110
B20**
73/99
2300
407
34

3400
99x110
B20**
79/107
2300
444
35

3400
99x110
B20**
84/114
2300
461
32

O

O

O

140
160
600

140
160
600

140
160
600

O

O

O

12x12

12x12

12x12

G

G

G

1,68 / 2,0
6

1,68 / 2,0
6

1,68 / 2,0
6

O

O

O

20x20

20x20

20x20

G

G

G

0,23 / 0,27
6

0,23 / 0,27
6

0,23 / 0,27
6

O

O

O

24x24

25x24

26x24

G

G

G

1,48 / 1,76

1,48 / 1,76

1,48 / 1,76

G

G

G

12

12

12

O

O

O

G

G

G

16x16
2,27

16x16
2,27

16x16
2,27

G

G

G

O

O

O

G

G

G

32x32
0,28

32x32
0,28

32x32
0,28

G

G

G

120 / 150
960 / 132

120 / 150
961 / 132

120 / 150
962 / 132

G

G

G

60

60

60

O

O

O

G

G

G

G

G

G

O

O

O

4040

4040

4040

G

G

G

65 / 190
84 / 190
38 / 170
43 / 170

65 / 190
84 / 190
38 / 170
43 / 170

65 / 190
84 / 190
38 / 170
43 / 170

G

G

G

Deluxe
3/1/8
2/4

Deluxe
3/1/8
2/4

Deluxe
3/1/8
2/4

O

O

O

2
5420
2900
1850

2
5420
2900
1850

2
5420
2900
1850

O

O

O

O

O

O

MODELLER
PTO
Elektro-hydraulisk PTO-tilkobling
Soft Start PTO-aktivering
Auto-PTO***
Motoromdr. ved: 540 / 1000
540 / 540E / 1000
Kørselsafhængig
Bremser
Hydrauliske anhængerbremser
Trykluft traktorbremser
Førerkabine
Deluxe VisionView™ kabine med FOPS - OECD kode 10 trin 1
Deluxe VisionView™ kabinekategori - EN 15695
High visibility fritsynstag
Oplukkelig forrude
Bagrude visker / vasker
Comfort affjedret sæde med sikkerhedssele
Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele
Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele
Instruktørsæde med sikkerhedssele
Justerbart rat
Air-condition
Luft recirkulationsfiltre
MP3 radio (med ekstra indgangsstik)
Udskydelige brudsikre spejle
Comfort Ride™ kabineaffjedring***
Skærmmonteret, udvendige PTO- & liftbetjening
Performancemonitor med forbedret tastatur og ISO 11786 stik
Kabinemonitor monteringsbeslag
Max. Deluxe VisionView™ kabine lydniveau - 77/311EEC
Fabriksmonterede rotorblink
Vægt
Min. ubelastet / shipping vægt:
Powershuttle og Dual Command modeller
Electro Command modeller
Max. tilladt vægt

T5.95

T5.105

T5.115

G

G

G

G

G

G

O

O

O

1938 / 1926
1938 / 1535 / 1926

1938 / 1926
1938 / 1535 / 1926

O

O

O

O

O

O

O

O

O

G

G

G

2

2

2

G

G

G

O

O

O

O

O

O

G

G

G

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

G

G

G

(omdr/min.) 1938 / 1926
(omdr/min.) 1938 / 1535 / 1926

O

O

O

G

G

G

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(dBA)

O

74
G

(kg) 4250
(kg) 4350
(kg) 7400

G

G

4250
4350
7400

4250
4350
7400

G Standard

O Ekstraudstyr
* Udviklet af FPT Industrial ** Biodieselblanding skal overholde den seneste brændstofspecifikation EN14214:2009
og betjening skal ske i henhold til angivelserne i instruktionsbogen *** Kun Electro Command modeller

C
D

G
F
B

E
A

DIMENSIONER
Med bagdæk ****
A Max. længde fra frontvægte til bagerste lift
B Min. bredde
C Højde fra midten af bagaksel til kabinetag Powershuttle / Dual Command
Højde fra midten af bagaksel til kabinetag Electro Command
Højde fra midten af bagaksel til Comfort Ride™ affjedret kabinetag Electro Command
D Min. totalhøjde Powershuttle / Dual Command
Min. totalhøjde Electro Command
Min. totalhøjde Electro Command Comfort Ride™ affjedret kabine
E Akselafstand Powershuttle / Dual Command
Akselafstand Electro Command
F Sporvidde (min. / max.)
G Frihøjde

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

16.9R30
4161
1913
1897
1940
1980
2557
2600
2640
2350
2380
1430 - 2150
395

16.9R34
4161
1913
1897
1940
1980
2612
2655
2695
2350
2380
1431 - 2150
450

16.9R38
4161
1913
1897
1940
1980
2657
2700
2740
2350
2380
1432 - 2150
495

**** Anden tilgængelig bagdækmontering end den nævnte: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 420/85R34, 380/80R38,
340/85R38, 18.4 R34, 16.9 R38, 16.9 R34, 16.9 R30, 14.9R38, 13.6R38

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

Besøg vores hjemmeside: www.newholland.dk
New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden
forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand
Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 03/14 - TP01 - (Turin) - 130009/DKO

