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Den mest komfortable arbejdsplads.
Den opgraderede T4 Serie med tre modeller er udviklet for at skabe helt nye standarder for komforten under arbejdet. Med 55 til 75 hk
til rådighed, vil selv den mest krævende landmand kunne læne sig tilbage og slappe af i denne gennemførte New Holland traktor. Med
fuld overholdelse af de krævende Tier 4B miljøregulativer kan du spare brændstof og forbedre præstationen med effektive Common
Rail motorer. Fra sit karakteristiske design til den hurtigt reagerende præstation er T4 et vigtigt medlem af din landbrugsfamilie.

Absolut køreglæde
De lange dage vil flyve afsted i deluxe VisionView™ kabinen, som er bygget op omkring føreren for maksimal produktivitet. Hvordan?
Udviklet i den virtuelle verden, men baseret på omfattende kontakt og feedback fra en lang række kunder, tilbyder kabinen
ergonomisk komfort til enhver fører og har sat helt nye standarder indenfor branchen i dette segment. Avanceret air condition system
og instruktørsæde i fuld størrelse betyder, at T4 har hævet niveauet for førerkomfort betydeligt. Sikker køreglæde.

Effekt og produktivitet
Søger du en traktor, som giver dig fremragende produktivitet i en kompakt pakke? Så er T4 det perfekte valg. Avancerede Common
Rail motorer sørger for hurtigt reagerende præstation og forbedret brændstofeffektivitet. Seriens flade effektkurve ligger mellem
1900 og 2100 omdr/min. for konstant effekt under krævende opgaver. Et enestående hk-til-vægt forhold på blot 30,4 kg/hk, forbedrer
brændstoføkonomien yderligere. Den hurtigtarbejdende, fuldt integrerede frontlæsser udfører læsseropgaverne endnu mere
effektivt, især kombineret med hydraulisk Powershuttle. Sikker præstation.

Lavere driftsomkostninger
New Holland har fokus på at øge din indtjening ved at sænke dine driftsomkostninger. Med de nye Common Rail motorer reduceres dit
brændstofforbrug med op til 13%, sammenlignet med tidligere modeller. Partikelkatalysatoren for overholdelse af Tier 4B standarden
kræver meget lidt vedligeholdelse og skal ikke regenereres. De endnu længere serviceintervaller på 600 timer og den ukomplicerede
daglige kontrol ved hjælp af helstøbt motorhjelm og servicepunkter, som er tilgængelige fra jorden, gør det utroligt let at holde din
traktor i førsteklasses stand.

Maksimal alsidighed
Ikke to landbrug er ens, så den nye T4 er udviklet og designet til at sikre brugeren den optimale alsidighed. Med maksimal præstation
i marken og på gården, og lige så ubesværet under udførsel af specielle læsser- eller PTO-opgaver eller ved transport på landevejen.
Denne fleksible universaltraktor er også den perfekte løsning til kommuner og golfbaner. Sikker alsidighed.

T4
modeller

Nominel
hk

Akselafstand
mm

Vægt
kg

T4.55

58

2132

2830

T4.65

65

2132

2830

T4.75

75

2132

2830

Præcist, som der står på motorhjelmen

En fremragende tradition

T4 traktorens præstation er ingen hemmelighed. Hvordan
det? Meget enkelt – det står på motorhjelmen. De første to
cifre ‘T4’ henviser til traktorkategorien og de efterfølgende to,
f.eks. ‘75’, oplyser den maksimale motoreffekt. Hvad betyder
det for dig? Du kan købe din T4 traktor i tryg forvisning om,
at dens præstation lever præcist op til dine ønsker og behov.

New Holland er anerkendt som førende indenfor segmentet
under 100 hk, tænk blot på 4630 traktoren for at nævne
et eksempel. Disse populære maskiner var kendt for deres
effektivitet, præstation og pålidelighed – præcist som det nu er
tilfældet for T4. Stol på New Holland, når det gælder ultimativ
produktivitet og sikkerhed.

04 FØRERKABINE

Træd ind,
slap af og nyd kørslen.
Ergonomisk design. Absolut komfort. Branchens førerende arbejdsplads.
En kombination, som giver den optimale køreoplevelse. Deluxe VisionView™ kabinen
er udviklet ved hjælp af de mest avancerede virtual reality teknikker. Resultatet?
En skræddersyet kabine, bygget op omkring føreren for maksimal tilpasning.

Velkommen ombord

Sidder du godt?

Den brede, oplukkelige dør sikrer let
indtræden, og den komfortable betjening
understreges med det helt flade gulv
og ophængte pedaler, som er placeret
sammen for at mindske træthed under
de lange arbejdsdage. Bemærk det helt
justerbare rat, som kan indstilles præcist
efter dine behov. Du kan beholde hatten på
takket være den fremragende loftshøjde
med ny placering af air-condition enheden.
Læn dig blot tilbage i sædet, slap af
og nyd udsigten i deluxe VisionView™
panoramakabinen med perfekt udsyn til
alle redskaber, uanset deres dimensioner.

Vælg Deluxe luftaffjedret sæde med
fuldt integreret armlæn for optimal
komfort. Til førere, som hyppigt arbejder
med bagmonterede redskaber, er der
mulighed for 15° drejevinkel for at hindre
ømhed i nakken under de lange dage i
marken. Instruktørsæde i fuld størrelse
med sikkerhedssele betyder, at to voksne
ubesværet kan nyde T4 sammen.

Nyd den hjemlige komfort
En let betjent radio er tilgængelig på alle
modeller i serien. Vælg din favoritstation
under kørslen med de store, forstærkede
knapper. For musikelskere er et ekstra
MP3-stik med separat holder, også til
rådighed. En bekvem knage til frakken
er også til rådighed, så alt holdes pænt
på plads.
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Kontroller klimaet i din kabine
Air-condition
systemet
har
dobbeltzoneteknologi for at sikre optimal
præstation på alle årstider. Individuel
placering af op til 10 dyser styrer
luftflowet for ultimativ komfort til hele
kroppen, eller i tilfælde af ekstreme
temperaturer, lynhurtig afrimning af
forruden.
Betjeningsfunktionerne,
monteret i B-stolpen, falder naturligt i
hånden og kan let og intuitivt justeres
under kørslen.

Maksimal belysning,
også om natten
En komplet belysningspakke er monteret
på alle modeller som standard. Lygterne
kan indstilles efter de forskellige opgaver,
og giver en bred spredning for komplet
belysning, også om natten. Et separat
kontaktpanel i B-stolpen giver let betjening
af lygterne.

ROPS version
Alle modeller er tilgængelige i ROPS
version, hvor styrtbøjlen kan foldes ned
bagud. Sikkerheden kan øges yderligere
under læsseropgaver med FOPS
sikkerheds-soltag. Udover de specifikt
fremstillede komponenter, vil føreren
stadig kunne glæde sig over samme flade
gulv og ergonomiske betjeningsfunktioner,
som på modeller med førerkabine.

06 KONTROLFUNKTIONER

Designet i den virtuelle verden,
perfekt i den virkelige.
T4 betjeningsfunktionerne er placeret med optimal præcision for den mest ergonomiske
anvendelse. Fremstillet ved hjælp af de mest avancerede computerprogrammer til
brug for førere af enhver størrelser, indeholder den ergonomiske ‘Command Arc’
konsol til højre for føreren, de mest anvendte kontrolfunktioner for øget komfort og
produktivitet, og gør op med tidligere førerkabiners dårlige arbejdsstillinger.

Designet omkring dig, designet af dig
New Holland ved, at dybtliggende kendskab til landbruget skal komme fra
landmændene selv – derfor har kunderne været involveret i designet af T4
førerkabinen. I har fortalt os, hvor kontrolfunktionerne skal placeres, og vi har lyttet
til jer. Processen blev yderligere raffineret ved hjælp af de mest avancerede virtuelle
teknikker, og Jack, en virtual landmand, blev brugt til at sikre, at landmænd af alle
størrelser og skikkelser kunne nyde deluxe VisionView™ førerkabinen i fuld komfort.

Monitorer er velkomne
En presserbjælke, med fuldt justerbare positionsindstillinger, kan installeres for
monitorer og kontrolbokse, perfekt til presseropgaver. Kontrolfunktionerne er placeret
lige indenfor førerens naturlige synsfelt for ekstra sikkerhed.

PTO-omdr. vælgerhåndtaget
falder perfekt i hånden
med komfortabel betjening
fra førersædet.
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Det tydelige instrumentpanel bevæger
sig sammen med den fuldt justerbare
ratstamme, hvilket betyder, at man
altid har et tydeligt overblik over de
vigtigste arbejdsparametre. Hvad
ligger PTO-omdrejningerne på eller
hvornår er det tid til næste service?
Kast blot et blik på det letaflæselige
LCD-display for at se svaret.

Transmissionens
betjeningsfunktioner er
monteret til højre for føreren.
Både områdehåndtag og
gearstangens placering
sikrer den mest komfortable
betjening i den mest
naturlige køreposition.

Op til to midtermonterede
ventiler styres med det
integrerede joystick.
Perfekt placeret for at
sikre præcisionsarbjde
fra en behagelig position i
førersædet – øget produktion
og langt mindre førertræthed.

Det elektroniske
gashåndtag gør det
let at finindstille
kørehastigheden.

Betjening af op til
tre fjernventiler med
separate håndtag.

Positions- og dybdekontrol
kan finindstilles med det
lettilgængelige håndtag.

Firehjulstræk tilkobles
let og ubesværet med en
fingerspidskontakt.

Det ergonomiske håndtag
til højre for føreren
giver let og sikker til- og
frakobling af PTO.

Ergonomisk tilkobling
af krybegear med et
separat håndtag til
højre for føreren.

08 MOTOR

Rene, stærke motorer.
Hele T4 Serien er monteret med 3,4 liter Common Rail F5C motorer, udviklet af FPT Industrial, som overholder de høje Tier 4B
miljøregulativer. Den avancerede Common Rail teknologi sikrer optimal brændstoftilførsel for optimal reaktion og har reduceret
brændstofforbruget med op til 13%. Denne utroligt lydsvage motor udvikler op til 75 hk og op til 310 Nm moment for sikker
produktivitet og førerkomfort. Den flade momentkurve mellem 1900-2100 omdr/min. bevarer den maksimale præstation i længere
tid. Dertil kommer et hk-til-vægt forhold på kun 30,4 kg/hk, som gør T4 til din perfekte landbrugspartner. Hele serien anvender
partikelkatalysator (PM Cat) for overholdelse af Tier 4B, hvilket kræver minimal vedligeholdelse og ingen regeneration. Dette øger
effektiviteten yderligere.

Partikelkatalysator (PM Cat)

Bæredygtig Effektiv Teknologi

Dieseloxideringskatalysator (DOC)

Common Rail system
Turbolader

F5C motor

PM Cat: effektiv emissionsteknologi
For at kunne overholde de endnu højere Tier 4B miljøregulativer,
er der anvendt PM Cat teknologi. I korte træk er PM Cat et
partikelfilter, som er monteret i udstødningssystemet under
en diesel-oxidations katalysator. Partikeludslip, eller sod, i
udstødningsgassen passerer gennem PM Cat og brændes af,

når det rører væggene. Dette filter blokeres aldrig på grund af
udstødningsgassernes hastighed. Dette system, er det mest
ukomplicerede på markedet, og kræver ingen indgriben fra
føreren eller tidskrævende regeneration. Med New Holland opnår
du enkle løsninger, som er en hjælp for både dig og miljøet.
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Common Rail. Sund fornuft.
Hurtigere reagerende traktorer. Lavere brændstofomkostninger.
Det er resultatet af Common Rail teknologien. Eftersom din T4
modtager præcist den mængde brændstof, den har brug for,
bevares den maksimale effekt nu mellem 1900-2100 omdr/min.
For øget arbejdsfleksibilitet. Den forbedrede brændstofproces
giver mere effektive motorer, som hurtigere er i stand til at
reagere på dine behov. Common Rail er sund fornuft.
+100%

+100%
600

Avanceret ingeniørdesign betyder mindre vedligeholdelse. T4
serviceintervallerne, som allerede er førende i branchen, er nu
yderligere udvidet med 20% til 600 timer, hvilket gør dem 100%
længere end konkurrenternes. Vælg New Holland for at spare
penge, værkstedstid og for at beskytte miljøet.

Timer

Lange serviceintervaller

300

T4

Konkurrerende
Tier 3

Reducering af brændstofforbruget med 13%
Indførsel af Common Rail og PM Cat teknologi har reduceret
T4 brændstofforbruget med op til 13%. Ved hjælp af den
utrolig præcise brændstoftilførsel, er forbruget blevet optimeret
sammenlignet med de eksisterende T4 modeller.

Brændstofforbrug (%)

-13%

-13%

T4

Motorer, udviklet af FPT Industrial
New Holland arbejder ikke alene, når det gælder Tier 4
teknologi, men kan trække på erfaringerne fra søsterselskabet:
FPT Industrial.
Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980’erne
og introducerede den på markedet i 1997 på Alfa Romeo 156.
Fiat var de første, som introducerede teknologien indenfor
landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Gennemført innovation.
Renere: Fiat S.p.A har gennem de seneste 5 år i træk haft
det laveste antal CO2 udledninger blandt alle bilfabrikanter i
Europa. Gennemført miljøvenlighed.
Bevist: Siden lanceringen i 2007 har FPT Industrial allerede
fremstillet mere end 345.000 F5C motorer. Driftssikkerhed.
Bekræftet.

T4
Tier 3

10 TRANSMISSION OG AKSLER

Vælg den transmission,
som passer dig bedst.
New Holland ved, at alle landmænd har forskellige behov, og at intelligente nyskabelser også betyder afprøvede og testede løsninger
for at forbedre effektiviteten. Derfor betyder et udvalg af transmissioner at du altid vil være i stand til at finde den perfekte løsning
for dine opgaver.

Kraftudtagsdrev

Hydraulisk koblingspakke
Bak / PTO / Fremad

Flangeaksel

Motor indgang

Hydraulisk Powershuttle transmission
12x12 transmission er tilgængelig som hydraulisk
Powershuttle. Vendegearet er ergonomisk placeret på
ratstammen for let fingerspidsbetjening. Du kan aktivere
vendefunktionen, mens du holder på rattet – perfekt for
øget sikkerhed og højere produktivitet under præcise
læsseropgaver.

Bak

Frem

37,38

C

Synchro Shuttle transmission

25,46

11,72

9

15,88

16,10

8

10,82

10,97

7

7,31
4,91
6,80
4,63

A

17,45

10

17,21

B

25,82

11
11,56

12x12 Synchro Shuttle™, tilgængelig i hele serien, tilbyder
fire gear i arbejdsområdet – perfekt til finindstilling af
kørehastigheden i henhold til de forskellige redskaber.
Transmissionen indeholder et solidt mekanisk vendegear for
præcise retningsskift.

37,90

12

6
5
4
3

7,41
4,98
6,89
4,70

3,13 2 3,17
2,10 1 2,13

km/t.

40

30

20
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0

10

20

30

40 km/t.
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Aksler, som passer til dine behov
Hele T4 Serien kan monteres med enten to- eller firehjulstræk, afhængig af hvad der passer bedst til dine individuelle behov.
Arbejder man under krævende forhold eller har brug for ekstra bremsekraft, er firehjulstræk det naturlige valg med automatisk
tilkobling af servobremsning på 40 km/t. modellerne. Firehjulstræk tilkobles ubesværet med en fingerspidskontakt placeret i
Command Arc funktionen.

Hvor langsomt har du brug for at køre?
12x12 Synchro Shuttle og 12x12 hydraulisk Powershuttle
transmissionerne kan yderligere forbedres ved montering af
krybegear, som giver ekstra fire eller otte gear for at sikre
hastigheder helt ned til 0,108 km/t. Det giver dig mulighed for
ubesværet håndtering af specialopgaver, som f.eks. manuel
såning og høst af grøntsager.

Supersikker mekanisk parkeringslås
Hvis du arbejder i meget skrånende terræn, vil den mekaniske
parkeringslås give dig ekstra tryghed. Systemet tilkobles
mekanisk via en separat funktion på områdehåndtaget, som
låser gearene mekanisk for at undgå selv det mindske ryk frem
eller tilbage, når der holdes på en skråning. Dette er især en
fordel ved bugsering af tungt lastede vogne.

12 FRONTLÆSSER

Specialdesignet til maksimal produktivitet.
New Holland ved at noget der er integreret er langt bedre end noget der er eftermonteret. Det er derfor at T4 blev
designet med frontlæssere i tankerne. T4 er fuld kompatibel med New Holland 700TL Serien af frontlæssere: den perfekte
produktivitetskombination. Med 2000 kg liftkapacitet og op til 3,4 m løftehøjde er 720TL frontlæsseren perfekt til enhver
arbejdssituation.

Hurtigt på, hurtigt af

Modeller		

Ved hjælp af lynkoblinger sker montering af redskaber
hurtigt og let. En enkelt kobling giver sikker fastgøring af
redskabet, så der bruges længere tid i marken og mindre tid
på gården. Har du altid brug for din læsser? Reducer dine
driftsomkostninger ved at afmontere den, når den ikke skal
bruges – den har endda sine egne, integrerede støtteben for
sikker opbevaring.

Max. løftehøjde

(m)

3,4

Max. løftekapacitet

(kg)

2000

720TL

T4.55 		

l

T4.65 		

O

T4.75 		

O

l Anbefalet

O Ekstraudstyr

Lav montering for forbedret udsyn
Læsserens lave monteringsbeslag sikrer fremragende udsyn både for og bag, uanset om læsseren er monteret eller ej. Desuden
har de lave monteringspunkter sænket traktorens generelle tyngdepunkt, hvilket sikrer forbedret stabilitet under tung transport
i helt hævet position.
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Hvad ser du, hvis du kigger opad?
Din læsser naturligvis! Deluxe VisionView™ high visibility taglemmen er designet til at give dig det perfekte udsyn til din læsser i
fuld højde. Kombineret med den utroligt slanke tagramme, får du det bedste udsyn i denne klasse til skovlen fra jordhøjde til fuld
løftehøjde, mens du sidder behageligt i førersædet. På varme dage kan taglemmen åbnes helt for ekstra ventilation. Får du solen
i øjnene? Så trækker du bare den integrerede solskærm for, så du sidder i skygge for den skarpe sol.

FOPS: for ekstra sikkerhed
Både modeller med førerkabine og ROPS-styrtbøjle, kan
monteres med FOPS-beskyttelse som standard for ekstra
sikkerhed mod nedfaldende grene eller andre genstande.

14 PTO & HYDRAULIK

Skræddersyet hydraulik.
48 l/min. hydrauliksystemet på T4 er præcisionsudviklet for at sikre, at det opfylder
dine individuelle behov for perfektion. En separat styrepumpe, designet med fokus
på frontlæssere, sikrer at styrepræcisionen bevares uden at hastigheden forringes
under læsseropgaver. En foraksel, som er kompatibel med andre frontmonterede
specialredskaber, er tilgængelig. Den bevarer den maksimale styrke og er perfekt til
en lang række kommunale opgaver.

Stærk og effektiv
Målt ved kugleender har liften en maksimal løftekapacitet på op til 2760 kg, når
traktoren er udstyret med ekstra løftecylinder, som er ekstraudstyr. Det stærke design
betyder, at selv de tungeste redskaber kan løftes uden besvær.

Lift-O-matic™ plus system.
hastighed og præcision.
Lift-O-Matic™ Plus systemet er
perfekt, hvis man hyppigt arbejder
med bagmonterede redskaber, som
konstant skal hæves og tilkobles igen
for enden af rækkerne. Systemet kan
betjenes på to måder:
1. Træk håndtaget helt tilbage eller
skub det helt frem for utrolig hurtig
hæve- eller sænkefunktion til en
forvalgt position.
2. Tryk eller træk håndtaget og slip det
derefter. På denne måde standses
redskabet præcist i den ønskede
position.
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Midtermonteret fjernventil med
mulighed for en tredje ventil
T4 Serien kan monteres med
to
mekaniske
midtermonterede
fjernventiler
til
betjening
af
centermonterede redskaber eller
en læsser. De styres ved hjælp af en
ergonomisk, fuldt integreret joystick
i førerkabinen. Der er nu mulighed
for en tredie funktionsknap, perfekt til
betjening af ballegreb eller foderskovle.

Mekaniske fjernventiler
Op til tre fjernventiler kan specificeres
så de passer til enhver opgave. Med
montering af diverter kan der tilkobles
op til otte koblinger. Ventilerne tilkobles
med de separate håndtag i Command
Arc, og har følgende tre positioner:
flydestilling-neutral-udskudt for hurtig
og præcist valg.

Effektiv PTO-betjening
med ECO indstilling
Standard PTO-omdrejninger er sænket
til 1900 omdr/min. for reduceret
brændstofforbrug og mere lydsvag
betjening. Et ergonomisk håndtag,
placeret i Common Arc, bruges til at
vælge de ønskede PTO-omdrejninger.
Brændstofbesparende 540ECO PTOomdr. er også til rådighed, og sikrer
imponerende brændstofbesparelser ved
hjælp af reducerede motoromdr. på kun
1592 omdr/min.

16 SERVICE OG EFTERMARKED

360°: T4.
T4 er designet så de kun kræver utrolig let daglig vedligeholdelse. Der er let adgang til alle servicepunkter fra jorden og med de meget
lange serviceintervaller vil disse traktorer tilbringe mere tid i deres naturlige omgivelser, præcist som du har brug for!

Den helstøbte, aflåselige
motorhjelm kan lukkes helt
op for let serviceadgang.

Hurtig udskiftning eller rengøring
af kabinens luftfiler ved blot at
afmontere det fra den let tilgængelige
skærmmonterede position.

Kontroller motor- og
hydraulikolie uden at åbne
motorhjelmen for hurtig
kontrol og let service.

Motorens luftfilter er let
at kontrollere, rengøre
eller udskifte uden brug
af værktøj.

Kølerpakken svinges
let ud for enkel og
effektiv rengøring.

Påfyld den aflåselige
90 liters brændstoftank
fra jordhøjde.

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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New Holland Services.

Skræddersyet efter dine behov

Uddannet til at yde dig optimal support

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er
veletableret og 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.

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister
modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem
online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske
skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke
viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland
produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig
Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning
udover fabrikkens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført
af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine
samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:
Sølv - Drivlinje				

Guld - Udvidet				

Platin - Fuld reparation

• Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
• Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
• Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger
Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner

New Hollands app

New Holland style

Product apps - iBrochure - NH Weather NH News - Farm Genius PLM Calculator - PLM Academy

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre
igennem det omfattende 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. New Holland. Så individuel som dig.

18 SPECIFIKATIONER
Modeller
Motor*
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøgodkendelse Tier-Stage
Kapacitet
(cm3)
Godkendt biodieselblanding
Boring og slaglængde
(mm)
Max. hk - ISO TR14396 - ECE R120
(kW/hk)
Nom. hk - ISO TR14396 - ECE R120
(kW/hk)
Nom. hk
(omdr/min.)
Max. moment ISO TR14396
(Nm)
Momentstigning
(%)
Lodret udstødning
Vandret udstødning
Dieseltank, kapacitet
(liter)
Serviceinterval
(timer)
Synchro Shuttle™ transmission (40 km/t.)
Antal gear
(FxB)
Min. hastighed
(km/t.)
Gear i 4 –12 km/t. arbejdsområde
Hydraulisk Powershuttle transmission (40 km/t.)
Antal gear
(FxB)
Min. hastighed
(km/t.)
Gear i 4 –12 km/t. arbejdsområde
Synchro Shuttle™ transmission [ekstraudstyr krybegear (40 km/t.)]
Antal gear
(FxB)
Min. hastighed
(km/t.)
Gear i 4 –12 km/t. arbejdsområde
Hydraulisk Powershuttle transmission [ekstraudstyr krybegear (40 km/t.)]
Antal gear
(FxB)
Min. hastighed
(km/t.)
Gear i 4 –12 km/t. arbejdsområde
El
12 volt generator
(Amp)
Batterikapacitet
(CCA / Ah)
Aksler
2WD foraksel
4WD foraksel
Styreudslag 2WD / 4WD
(°)
Fleksible forskærme
Venderadius med 2WD / 4WD foraksel
(mm)
Elektro-hydraulisk 4WD tilkobling
Begrænset slip forr. differentialespærre
Hydraulik
Konstant oliemængde
Hovedpumpeflow
(l/min.)
Styre- og servicepumpeflow (Mekanisk / hydraulisk vendegear)
(l/min.)
Mekanisk trækkontrol (MDC)
Fjernventiler
Type
Max. antal ventiler bag / diverter
Max. antal udtag bag
Max. antal midtermont. ventiler
Max. antal midtermont. udtag
Midtermonteret joystick
Lift
Liftkategori
Max. løftekapacitet ved kugleender (med ekstraudstyr: 1 ekstra liftcylinder)
(kg)
Max. løftekapacitet gennem hele området, 610 mm bag kugleender
(med ekstraudstyr: 1 ekstra liftcylinder)
Forberedt for frontlæsser
Integreret læsserjoystick
PTO
Servo PTO-tilkobling
Motoromdrejninger ved:
540
540 / 540E
Kørselsafhængig
Bremser
Mekanisk parkeringslås
Hydrauliske anhængerbremser

(kg)

(omdr/min.)
(omdr/min.)

T4.55

T4.65

T4.75

F5C
4 / T / 2 / 4B-4
3400
B20**
99x110
43/58
43/58
2300
244@1500 omdr/min.
37

F5C
4 / T / 2 / 4B-4
3400
B20**
99x110
48/65
48/65
2300
275@1500 omdr/min.
38

F5C
4 / T / 2 / 4B-4
3400
B20**
99x110
55/75
55/75
2300
309@1500 omdr/min.
36

l

l

l

O
90
600
O
12x12
0,8
4

O
90
600
O
12x12
0,8
4

O
90
600
O
12x12
0,8
4

l

l

l

12x12
0,8
4
O
20x20
0,1
4
O
20x20
0,1
4

12x12
0,8
4
O
20x20
0,1
4
O
20x20
0,1
4

12x12
0,8
4
O
20x20
0,1
4
O
20x20
0,1
4

120
100

120
100

120
100

O

O

O

l

l

l

55 / 55

55 / 55

55 / 55

l

l

l

3660 / 3815

3660 / 3815

3660 / 3815

l

l

l

l

l

l

l

l

l

47,5
27,5 / 35,6

47,5
27,5 / 36

47,5
27,5 / 36

l

l

l

Standard / Deluxe
3/1
8
2
4
O

Standard / Deluxe
3/1
8
2
4
O

Standard / Deluxe
3/1
8
2
4
O

I / II
2760

I / II
2760

I / II
2760

2070

2070

2070

O
O

O
O

O
O

l

l

l

1958
1958 / 1592
O

1958
1958 / 1592
O

1958
1958 / 1592
O

O

O

O

l

l

l

19
Modeller
Kabine
Affjedret platform med bagmont. nedfoldelig ROPS
Deluxe VisionView™ kabine med FOPS - OECD kode 10 niveau 1
Deluxe VisionView™ kabine, kategori - EN 15695
High visibility taglem
Bagerste vinduesvisker / -vasker
Deluxe luftaffjedret 15° drejesæde med sikkerhedssele
Instruktørsæde med sikkerhedssele
Command Arc højre konsol
Justerbart rat
Air-condition
Luftrecirkulationsfiltre
MP3-radio (med ekstra stik)
Udskydelige, brudsikre teleskopspejle
Skærmmonterede, udv. PTO- & liftkontrol
Deluxe VisionView™ kabine, lydniveau - 77/311EEC
Fabriksmonteret rotorblink (1 / 2)
Vægt
Min. uden ballast / shippingvægt:
2WD foraksel med ROPS
4WD foraksel med ROPS
2WD foraksel med kabine
4WD foraksel med kabine
2WD: Max. tilladt vægt ved 30 km/t.
4WD: Max. tilladt vægt ved 40 km/t.
l Standard

O Ekstraudstyr

* Udviklet af FPT Industrial

(dBA)

(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

T4.55

T4.65

T4.75

O

O

O

l

l

l

2

2

2

l

l

l

O

O

O

l

l

l

O

O

O

l

l

l

l

l

l

O
O
O
O
O
78
O

O
O
O
O
O
78
O

O
O
O
O
O
78
O

2280
2700
2550
2830
4500
4800

2280
2700
2550
2830
4500
4800

2280
2700
2550
2830
4500
4800

** I henhold til gældende regler

C
D

G
F

E

B

A

Modeller
Dimensioner
Med bagdæk størrelse
A Max. længde fra forakselophæng til lift
B Min. bredde
C Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS
Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS nedfoldet
Højde fra midten af bagaksel til kabinetag
D Totalhøjde til førekabinetaget
E Akselafstand
2WD foraksel
4WD foraksel
F Sporviddebredde (min. / max.)
G Frihøjde (afhængig af hitch eller trækkrog)

T4.55

T4.65

T4.75

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

340/85R28
3884
1756
1952
1306
1784
2409

420/85R30
3884
1938
1952
1306
1784
2484

480/70R30
3884
2008
1952
1306
1784
2484

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

2180
2132
1416 / 1928
333

2180
2132
1518 / 1918
393

2180
2132
1528 / 1928
423

New Holland Top Service:
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed

Top hastighed

Top prioritet

Vi er altid til din rådighed: alle Ekspreslevering af dele: når og Hurtige løsninger i sæsonen: fordi
dage fra 07.00-19.00! Uanset hvor du skal bruge dem!
arbejdet ikke kan vente!
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 tilfredshed
Vi sætter alt ind på at finde de
løsninger, du har brug for, og
holder dig informeret: indtil du er
100% tilfreds!

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

New Holland vœlger

DIN LOKALE FORHANDLER

smøremidler

* 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.

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 - 10/17 - (Turin) - 170002/DKO

