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02 SERIEN
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T8: Du har kontrol over tingene.
New Holland T8 Seriens traktorer leveres med 5 forskellige udgangseffekter, der omfatter
nominelle kræfter fra 250 til 380 hk. Med EPM (Engine Power Management) øges disse tal til
mellem 320 og 435 hk. Men New Holland tilbyder langt mere end kun et valg af udgangseffekt:

Hjul eller SmartTrax™?
De tre 8 topmodeller tilbydes med et valg mellem konventionelle hjul eller SmartTrax™, der er
bælter udviklet til formålet. SmartTrax tilbydes med forskellige bælteafstande og bæltebredder,
der passer til generelle og specifikke opgaver.

Ultra Command™ full Powershift
Ultra Command™, der er gennemprøvet, robust, effektiv og let at anvende, kan fås med valg mellem
18x4, 19x4 eller 23x6 fremadgående gear og bakgear og et valg mellem transporthastighederne
40 km/t eller 40 ECO.

Auto Command™
New Holland Auto Command™ er en trinløs CVT-transmission. Den giver trinløst valg af hastighed
fra 0,03 til 40 km/t. Auto Command™ har en førervenlig grænseflade, som nye førere hurtigt lærer
at kende.

T8 SmartTrax™

Model

Nominel Akselafstand
hk
mm

T8

Vægt
kg

Model

Nominel Akselafstand
hk
mm

Vægt
kg

T8.380

311

3550

16.500

T8.320

250

3450

11.235

T8.410

340

3550

16.500

T8.350

280

3450

11.360

T8.435

380

3550

16.500

T8.380

311

3450

11.360

T8.410

340

3450

11.440

T8.435

380

3550

13.039

T8 SmartTrax markedsføres ikke i Danmark hjemtages kun på bestilling.

Den rigtige model til din bedrift
Nu er det lettere at finde den rigtige T8 traktor til din bedrift, fordi New Holland giver dig mulighed
for at vælge udgangseffekt, transmissionstype og enten hjul eller den alsidige SmartTrax variant
med halvt bælte. Din New Holland forhandler kan hjælpe dig med at vælge frontophængs- og
kraftudtagspakke, kabine- og frontaffjedring, forskellige arbejdslygter, lidt luksus i kabinen og
selvfølgelig fuldt integrerede PLM®-styrepakker.
Med New Holland er valgmuligheder standard.
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New Holland T8 og
T8 SmartTrax™ giver
pålidelig produktivitet.
New Hollands T8 traktorer, der er drevet af FPT Industrial Cursor 9 motorer med ECOBlue™
HI-eSCR teknologi for ren køreøkonomi og overholdelse af Tier 4B, kombinerer velkendt
pålidelighed og alsidighed med klassens førende ydelse. Alle modeller har Engine
Power Management, EPM, der sikrer større effekt ved krævende hydraulisk anvendelse, arbejde
med kraftudtag samt transportopgaver. Som du kan forvente det af New Holland, er dette kun en
del af T8 historien. Disse traktorer kan bygges, så de opfylder diverse behov i DIN bedrift.

SmartTrax™. Afbalancering af effekt og ydelse.
Efterhånden som størrelse og effekt i de almindelige hjultraktorer stiger, påvirkes evnen til
at overføre den potentielle ekstra ydelse til arbejdet i marken af dækkenes størrelse og hvilke
hjul, der kan monteres. Med den enestående T8 SmartTrax kan New Holland kombinere den
konventionelle hjultraktors manøvredygtighed og fleksibilitet med bælternes større berøringsflade.
Du får det bedste fra to verdener.
(Markedsføres ikke i Danmark)

Føreren har komfortabel kontrol
Med det velkendte New Holland SideWinder™ II armlæn er alle vigtige funktioner lette at finde og
betjene. Den meget lydsvage 67 dBA kabine er den mest rummelige i sit segment og den giver
uafbrudt 360° udsyn. Comfort Ride™ kabineaffjedringen er standard på SmartTrax modeller, og
både modellerne med hjul og SmartTrax varianterne kan som ekstraudstyr udstyres med den
affjedrede Terraglide™ foraksel.

Uovertruffen alsidighed
T8 Serien har fordelen af en lang hjulafstand, der giver fremragende stabilitet ved transport
sammen med fantastisk manøvredygtighed i marken. Både modellerne med hjul og SmartTrax
varianten i T8 Serien er ikke kun det perfekte valg til traditionelle opgaver, der kræver stor
trækkraft, men de har også den rigtige balance og ydelse til sekundære kultiveringsopgaver med
høj hastighed. På vejen kombinerer en T8 med hjul stabilitet og komfort med en hurtig hastighed
til transportopgaver.

Den rigtige transmission til dine behov
I lang tid har New Holland vidst, at ikke to bedrifter ligner hinanden. T8 modellerne tilbydes
med et valg mellem Ultra Command™, branchens kraftigste full Powershift, eller den trinløse
Auto Command™ til uovertruffen CVT-funktion. Vi lader dig vælge den rigtige transmission til
dit behov.

Er med til at reducere driftsomkostningerne
Moderne emissionsbestemmelser kan øge det samlede forbrug af brændstof. Men ikke
med New Hollands traktorer. Takket være den avancerede ECOBlue™ HI-eSCR teknologi
er driftsomkostningerne for alle T8 modeller ca. 10% mindre end den tidligere generations
T8000 modeller med drivenheder der overholdt Tier 3. Gennemprøvet styring af kørehastighed
på Ultra Command™ modeller sikrer, at de forbliver de mest økonomiske full Powershift traktorer
på markedet. Auto Command™ kan yderligere reducere driftsomkostningerne ved at sikre de
højeste niveauer af motor- og transmissionseffektivitet.
New Holland T8. Traktorer der beskytter miljøet og din pengepung.

05

06 BLUE POWER

Blue Power.
Nyd stil, komfort og luksus på arbejdet.
T8 Blue Power Auto Command™ modellerne, der fremstilles på New Hollands fabrik i Racine, Wisconsin, giver krævende kunder
en førsteklasses landbrugsoplevelse, der sikres af det allerbedste, New Holland kan byde på inden for design, teknologi, komfort
og innovation.
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Blue Power - eksklusiv udgave, eksklusiv følelse.
• Distinkt og iøjnefaldende metallisk midnatsblå lak
• Kromfarvet kølergrill
• Sølvfarvede fælge
• Sølvfarvet pynt
• Blue Power logo på taget
• Kun på T8.410 og T8.435 Auto Command™ modeller
• Luksustæppe i kabinen med tyk luv

08 FØRERKABINE

Stille, komfortabel og forbundet.
New Hollands T8 traktorer har nogle af de mest lydsvage kabiner i branchen - kun 67 dBA. Føj indbyggede tilslutningsmuligheder til
din smartphone, fantastisk udsyn hele vejen rundt og ergonomi, der grupperer alle vigtige funktioner, så de er lette at nå, og så du
har alle komponenterne i den mest komplette traktorpakke.

Reducerer stød
og træthed
Hver eneste dag reducerer
den ekstra Comfort Ride™
kabineaffjedring i to trin de
stødbelastninger, der når
føreren, med op til 25%.
Resultatet? Mindre træthed
på lange arbejdsdage.

Øjne i nakken
Der kan som ekstraudstyr fås
større spejle med elektronisk
justerbar topsektion, der
giver det bedst muligt udsyn
over vejen ved transport med
høj hastighed. Den nederste,
justerbare del er blevet
konstrueret således, at den
effektivt modvirker blinde
vinkler.

Fra tusmørke til daggry
Arbejdslygterne på kabinens tag, motorhjelmen og skærmene
styres let fra et særligt kontaktpanel. De mest krævende førere
vil vælge den ekstra, superklare HID-/LED-belysningspakke.
Føreren kan indstille disse lygter til en lang række anvendelser,
så arbejdet bliver mere sikkert og produktivt.

Skræddersy dit
arbejdsmiljø
Indstil
din
foretrukne
arbejdstemperatur i kabinen,
hvorpå den automatiske
klimastyring vil fastholde
denne indstilling og justere
efter de omgivende forhold.
Træk kabinens gardiner ned
for at reducere sollyset.

Lyd af høj kvalitet
Med den integrerede radio
(ekstraudstyr) kan føreren
afspille sine egne MP3musikoptagelser og modtage
krystalklart radiosignal.
Håndfri telefonopkald kan
også foretages med bluetoothfunktionen.
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Det mest komfortable sæde på gården
Komforten sikres med det affjedrede luksussæde, der er
standard. For førere, der tilbringer rigtig mange timer i traktoren,
er det værd at overveje den øgede komfort, som det ventilerede,
halvaktive Auto Comfort™ sæde giver. Dette topsæde kalibrerer
automatisk dæmpning ved hjælp af et netværk af følere,
afhængigt af førerens faktiske vægt. Sædet har avanceret
varme- og ventilationsteknologi, der varmer kroppen på kolde
dage og fjerner sveden, så der opnås optimal komfort i alle
vejrforhold. Kombineret med Comfort Ride™ kabineaffjedringen
er det den mest jævne kørsel, man kan forestille sig. Vælg
lædersædet, hvis der ønskes lidt ekstra luksus.
MED 67 dBA ER T8 KABINERNE DE MEST LYDSVAGE I BRANCHEN

10 SIDEWINDER™ II-ARMLÆN OG COMMANDGRIP™-GREB

SideWinder II. Designet af New Holland.
Bygget omkring dig.
Efterhånden som moderne traktorer får stadig flere avancerede funktioner, er der
risiko for, at det bliver sværere at forstå og betjene dem. Hos New Holland har vi lyttet
til kunderne og udviklet SideWinder™ II armlænet for at gøre alting enklere. Alle de
vigtigste betjeningselementer kan nås fra armlænet. Speeder, transmission og hydraulik.
Alt, hvad du skal kontrollere, er let og hurtigt tilgængeligt. Du kan hurtigt få adgang til
flere avancerede funktioner. Det tager ikke lang tid at lære at betjene en T8 traktor.
Berøringskontakterne er forsynede med baggrundsbelysning,
der gør det endnu lettere at finde knapperne i mørke.

Fingerspidsstyring af op til to fjernventiler.
Foragerautomatik (HTS). Tryk for at registrere,
gemme og aktivere foragerautomatikken.
IntelliSteer® (ekstraudstyr) til automatisk
sporfølgning/styring.

Knappen bag på CommandGrip™
giver adgang til flere funktioner.

Hævning/sænkning af bageste ophæng.

Kontakt for fremadgående/baglæns kørsel.

Finjuster indstillingen for styringen af kørehastigheden.

Ultra Command™ full Powershift, skift op og skift ned.
Styring af kørehastighed (GSM). Transmission og motor
samarbejder for at optimere ydelsen.

Berøringskontakterne er forsynede med baggrundsbelysning,
der gør det endnu lettere at finde
knapperne i mørke.

Elektroniske fjernventiler. Vippekontakter, der er lette at
nå, til betjening af hydraulik. Let at justere flow og timing
med IntelliView™ berøringsskærmen.

Elektronisk justering af
SideWinder™ II

Fuld adgang til flere avancerede funktioner
under det polstrede armlæn.

Du kan frit bevæge armlænet til
den position, der passer dig.

Elektronisk justering af SideWinder™ II.
Flyt armlænet til den position, der passer dig.
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As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.

Den 26,4 cm store IntelliView™ IV skærm. Du vil nyde at kunne
justere alle de vigtigste indstillinger og have fuld kompatibilitet
med New Hollands IntelliSteer® styresystem.

Personaliseret placering af det hydrauliske joystick og mus
til bageste lift kan fås monteret fra fabrikken. Endvidere
kan der monteres to ekstra vippekontakter til styring af
fjernventilerne 5 og 6 i stedet for det hydrauliske joystick.
Multifunktionsjoystick. Joysticket kan indstilles, så det kan
benyttes til betjening af frontophænget eller fjernventilerne.
EDC-mus. Løft tunge monterede redskaber
med absolut præcision.

Kobl det forreste og bageste
kraftudtag til øjeblikkeligt.

Frontaffjedringens blokering
Aktiver Terralock, og den vil automatisk styre valg
af firehjulstræk og differentialespærre.
Accelerer til din ønskede motorhastighed, vælg
styring af motorhastighed, og hastigheden er fast.
Tryk på knappen for foragerautomatik for at registrere
og afspille de funktioner, du bruger hyppigst.
Det automatiske
kraftudtag deaktiverer
og genaktiverer
kraftudtaget ved
vendingen på forageren.

Korrektion af
trepunktsophæng og
forlængelse af topstang
kan udføres med et tryk
på en knap.

12 PRECISION LAND MANAGEMENT

Vælg din styrepakke.
Når du bestiller din T8, kan du vælge mellem en række forskellige styrepakker. Det betyder, at din nye T8 ankommer direkte fra
fabrikken med præcist det nøjagtighedsniveau, du ønsker. Vælg dit nøjagtighedsniveau helt ned til den mest præcise mulighed på
1,5 cm*. En absolut nødvendighed ved dyrkning af grøntsager eller rodafgrøder.
* Ved hjælp af RTK-korrektionssignal.
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Nøjagtigheds- og gentagelsesnøjagtighedsniveauer

NH 372 modtagere

New Holland tilbyder flere nøjagtighedsniveauer. Dette giver
dig mulighed for at vælge det IntelliSteer®-system, der passer
til dit behov og budget. Når du benytter RTK-korrektion med
IntelliSteer, har du sikker gentagelsesnøjagtighed fra år til år.

NH 372 modtageren kan arbejde med WAAS, EGNOS, OmniSTAR,
RTX- og RTK-korrektionssignaler, idet der anvendes både
GPS- og GLONASS-satellitkonstellationer. Til RTK-anvendelse
kan der anbringes en integreret radiomodtager i modtageren,
eller der kan anvendes et mobilt modem.
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Avanceret IntelliRate™ styresystem

IntelliView™ IV - synlig intelligens

Som ekstraudstyr kan T8 specificeres med IntelliRate™
styresystemet. Det betjenes fra kabinens komfort, og ved hjælp
af IntelliView™ skærmen finjusteres anvendelsen af gødning
og sprøjtemidler, og sektions- og mængdestyring styres på
sprøjtemaskiner og såmaskiner. Dette forhindrer overlapninger,
styrer doseringen og såhastigheden ud fra udbyttedata og
eliminerer ubehandlede områder. Gødning og sprøjtemidler
udnyttes bedre, så udbyttet bliver større.

IntelliView™ IV skærmen muliggør fingerspidsprogrammering
af en række forskellige IntelliSteer® styrespor. Du kan desuden
personalisere dine indstillinger enkelt og let og overføre data ved
hjælp af PLM® softwarepakker.

Fuld lasergrænseflade til korrektion

IntelliSteer. Enkelhed til og fra.

T8 traktorernes elektrohydrauliske system er 'plug and play'kompatibelt med en lang række tredjeparts laserstyrede
korrektionssystemer.

CommandGrip™ grebet har en enkelt knap, der bruges til
at aktivere IntelliSteer systemet. New Holland gør avanceret
teknologi tilgængelig.

Telematik: styr din maskine hjemme fra komforten i dit kontor
Med My PLM® Connect kan du forbinde dig med din T8 fra komforten i dit kontor ved hjælp af det mobile netværk. Du kan
holde kontakten med dine maskiner til enhver tid, og du kan endog sende og modtage realtidsoplysninger, hvilket sparer tid og
øger produktiviteten. Med My PLM® Connect Essential startpakken får du de hyppigst benyttede funktioner og opgradering til
My PLM® Connect Professional pakken, så du får fuld overvågning og kontrol af maskinen. Kort sagt vil My PLM® Connect hjælpe dig
med at reducere dine brændstofudgifter og forbedre administrationen af maskinpark og sikkerhed i en enkelt pakke.

14 MOTOR

Reducerer emissioner.
Øger effektiviteten.

Bæredygtig Effektiv Teknologi

8,7 liter FPT Industrial Cursor 9 motorerne med ECOBlue™ HI-eSCR teknologi sætter fortsat standarden for motorydelse,
driftssikkerhed og effektivitet, og samtidig opfylder de de seneste Tier 4B emissionsbestemmelser. Hvad angår brændstofeffektivitet,
overgås T8 Seriens traktorer sjældent. Brændstofeffektivitet kombineres med lange serviceintervaller (600 timer).
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Drevet af FPT Industrial
New Holland står ikke helt alene, når det drejer sig om Tier 4
teknologi. Virksomheden kan trække på erfaringen fra deres
egen motorudviklingsspecialist: FPT Industrial.
Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne
og gjorde den til et masseprodukt i 1997 på Alfa Romeo 156.
Virksomheden var den første, der lancerede teknologien på
landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Pionerarbejde. Altid.
Renere: For ottende år i træk har CNH Industrial ligget i toppen
af Dow Jones Sustainability World og europæiske indekser for
produktionsteknikbranchen. Renere. Overalt.
Bevist: Siden 1995 har FPT Industrial været foregangsmænd
inden for SCR-teknologien, og virksomheden har allerede
produceret mere end 1 million SCR-motorer i løbet af de sidste
8 år til landbrugs-, entreprenør- og transportbrancherne. Den
prisbelønnede HI-eSCR løsning er blevet grundigt testet, og den
vandt prisen European Truck of Year 2013 for Ivecos kraftige
lastbil Stralis Hi-Way til kørsel på vej. Bekræftet driftssikkerhed.
300

Med EPM udvikler motoren øget effekt og moment i henhold til
belastningen på transmission, hydraulik og kraftudtag. På en
T8.350 traktor vil EPM yde op til 71 ekstra hestekræfter for at
bevare ydelsen, men kun når der er behov for det.
• Nominelle hestekræfter: effekt produceret ved nominel
motorhastighed.
• Maks. hk: Den maksimale effekt, som en motor kan udvikle i
arbejdsområdet.
• Nom. EPM hk: Den maksimale effekt, som motoren kan udvikle
ved hjælp af EPM ved nominel hastighed, når forholdene
tillader det.
• Maks. EPM hk: Den maksimale effekt, som motoren kan udvikle
ved hjælp af EPM i arbejdsområdet, når forholdene tillader det.

Udgangseffekt

Motorens kraftstyringssystem forklaret

250
300
EPM maks. effekt
Nominel effekt
450
200
250
375
200
150
300
150
100
225
50
100
150 0
50
T7.230 T7.245 T7.260 T7.270
75 0
T7.230 T7.245 T7.260 T7.270
0
T8.320 T8.350 T8.380 T8.410 T8.435

-19% CO2
-19% CO2

45.065
kg af CO2 udledt
pr. 10.000 liter diesel

Spar brændstof for at reducere din CO2 udledning
ECOBlue™ HI-eSCR teknologi til opfyldelse af Tier 4B reducerer
NOx emissioner og fastholder T8 seriens imponerende
brændstofeffektivitet, hvilket reducerer din bedrifts CO2
udledning betydeligt. Gå ind på www.carbonid.newholland.com
for at finde ud af, præcist hvor meget CO2 du kan spare!

36.345

Tier 1
traktor

Fastholdelse af ydelse. Altid.
Hos New Holland er vi utrolig begejstrede for den hurtige
reaktion. For at gøre det enkelt: Da din Cursor 9 motor kun
indsuger ren, frisk luft, kan den reagere endnu hurtigere, når
den belastes.

Tier 4B
ECOBlue HI-eSCR
genvindingspunkt

Motoromdrejningstal

MED
BELASTNING

Tier 4B
HI-eSCR traktor

FALD I MOTORENS
OMDREJNINGSTAL

Tier 3
genvindingspunkt

FORBEDRET
BELASTNINGSRESPONS

Tid

16 ULTRA COMMAND™ TRANSMISSION

Full Powershift Ultra Command™
giver solid effektivitet.
Ultra Command™ full Powershift transmissioner kombinerer gennemprøvet mekanisk effektivitet med New Hollands brugervenlighed.
Resultatet? En transmission, der er virkelig let at opsætte og betjene med en hastighed, der passer perfekt til enhver opgave.
Kort sagt er det den mest effektive full Powershift, der findes i dag. CommandGrip™ grebet, der findes på modellerne T8.320 - T8.410
giver let adgang til automatiske funktioner som f.eks. Ground Speed Management. Vælg mellem 18x4, 19x4 (40 km/t eller ECO)
direkte træk og 23x6 med krybegear. Brugervenlighed er standard.
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GSM. Smart automatik.
New Hollands Ground Speed Management, GSM, er mere end bare et automatisk transmissionsskiftesystem. Med CVT-lignende
funktionalitet kombinerer GSM en kombination af data med relation til motorens belastning, fremadgående hastighed samt førerens
indstillinger, så både motorens og transmissionens hastigheder styres for at optimere ydelse og økonomi. GSM er enkel at sætte op,
meget effektiv, gennemprøvet og driftssikker.
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Fast hastighed fremad? Det klarer GSM.

Fuld kontrol ved transport

Når belastningen ændres i marken, vil GSM automatisk
fastholde en fast hastighed fremad. Føreren indstiller først den
ønskede arbejdshastighed og vælger derefter GSM-funktionen.
Det automatiske system vil derefter tilpasse motorens og
transmissionens hastighed for at fastholde den faste hastighed
fremad, og for at give den perfekte balance at fastholde
produktiviteten uden at gå på kompromis med økonomien.

Under transport på vej skifter GSM automatisk gear efter
belastning og hastighedsindstillinger. Gående ud fra dit
igangsætningsgear skifter GSM automatisk hele vejen op til din
tophastighed.

IntelliView™ - gear og hastighed med et blik

Ultra Command™ Powershuttle

Standard IntelliView™ IV displayet kan konfigureres, så det
har et specielt informationspanel i venstre side af skærmen,
hvor det valgte transmissionsforhold og traktorens hastighed
tydeligt vises.

Krybegearet fremad/baglæns betjenes ved hjælp af rattet eller
CommandGrip™ grebet på SideWinder™ II armlænet. Det kan
programmeres til automatisk at styre transmissionsskift ved
retningsskift for at tilpasse eller ændre hastigheden fremad eller
baglæns. Parkeringslåsen aktiveres med vendegearsgrebet, så
det er muligt at parkere sikkert.

18 AUTO COMMAND™ TRANSMISSION

Ikke kun en CVT, dette er Auto Command™.
New Holland har investeret tusindvis af timer i udviklingen af den trinløse Auto Command™ transmission. Denne stadig
mere populære transmission kombinerer klassens førende raffinement med uovertruffen betjeningsvenlighed. Endvidere er
Auto Command™ beregnet til at arbejde sammen med Cursor 9 motoren, hvilket sikrer, at alle T8 modeller kan levere den optimale
ydelse og effektivitet.

Koblinger fremad
og baglæns

Områdekoblinger

Kraftbaseret bevægelse giver føreren mulighed for at ændre
hastighed og retning. På ICP er der en kontakt til ændring af
hastighedsreaktionen. Hastigheden fremad kan desuden styres
med pedalen.
Justering af målhastighed - indstil en målhastighed, der passer
til dit præcise behov. Perfekt ved skift mellem marker, eller hvis
afgrøden er ændret.
Valg af målhastighed - giver dig mulighed for at skifte mellem tre
målhastigheder.
4 køretilstande passende til din kørestil.
Automatisk funktion. Når den ønskede målhastighed er nået,
vil Auto Command™ sørge for, at motor og transmission holder
denne hastighed.
Fartpilotfunktion. Med fartpilotfunktionen kan føreren opnå og
fastholde en indstillet målhastighed ved at trykke på en knap.
Det sparer penge og øger produktiviteten.
Manuel tilstand. Giver føreren mulighed for manuelt at indstille
den ønskede hastighed for motor og kørsel fremad, uafhængigt
af hinanden.
Kraftudtagsfunktion. Når kraftudtaget kobles til, vil
Auto Command™ være aktiveret for at sikre en konstant
motorhastighed.
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Tre justerbare målhastigheder til ethvert behov
Auto Command™ teknologi giver føreren mulighed for at indstille
en målhastighed fra 30 m/t til og med 40 km/t og regulere den til
nærmeste 0,01 km/t. Ingen trin. Ingen områdeskift. Bare trinløs
hastighed, der passer til dit behov.

Optimal udnyttelse af det tilgængelige moment
New Holland har udviklet sine Auto Command™ transmissioner
til optimal udnyttelse af FPT Industrial Cursor 9 motorerne
med lave omdrejninger og højt moment. Ved 40 km/t ECO kan
motoren køre ved brændstofeffektive 1400 o/min.

Aktiv StopStart
En vigtig sikkerhedsfunktion på Auto Command™ er Active
StopStart. Når traktoren holder stille, forhindrer transmissionen
traktoren i at bevæge sig baglæns eller fremad. Selv med tung
last. Når transmissionen optager drevet, er der ingen risiko for
at rulle baglæns på stejle skråninger.

Afbalancering af brændstoføkonomi og produktivitet
Når der arbejdes i tilstandene Auto og Fartpilot, bruges
hastighedsregulatoren til højre for føreren til at begrænse den
øverste anvendte motorhastighed for at opnå den ønskede
hastighed fremad. Resultatet: Du når målhastigheden ved langt
lavere motoromdrejninger, hvilket sparer dig brændstof.
I kraftudtagstilstand reguleres den accepterede reduktion af
kraftudtagets hastighed med hastighedsregulatoren, inden
kørehastigheden fremad reduceres.

20 AKSLER OG TRÆKKRAFT

Trækkraft uden spørgsmål.
Den nye T8 Serie har segmentets største hjulafstand. Modeller med Ultra Command™ har en
hjulafstand på hele 3450 mm og T8.435 har 3550 mm. Det er hele 500 mm, en imponerende halv
meter mere end nærmeste konkurrent. En større hjulafstand betyder større stabilitet ved høje
transporthastigheder, lavere krav til ballast og større trækkraft ved tungt arbejde med trækbom.

HJULAFSTAND PÅ KONKURRENTER
HJULAFSTAND PÅ T8

Terraglide™ forakselaffjedring
New Hollands Terraglide™ forakselaffjedring er kendt for at
beskytte traktoren, de monterede redskaber samt føreren mod
kraftige stødbelastninger under transport og i marken. Nu har
den den ekstra fordel af en forbedret venderadius. Kombineret
med Comfort Ride™ kabineaffjedringen kan du nu nyde en
jævnere kørsel, uden at det går ud over manøvredygtigheden.
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Forstærkede aksler til tungt arbejde
Den forstærkede aksel monteres som standard på T8.435. Den
127 mm gennemgående aksel er beregnet til at kunne klare den
massive effekt og det moment, som Cursor 9 motoren udvikler,
og til at omsætte det til trækkraft. Den kan endvidere klare de
største 2,15 m dæk som f.eks. 900/60R42.

New Holland T8. En fordel med hjul i forhold til
konventionelle traktorer.
Reduceret venderadius. Forakslen er monteret langt fremme
og er tilpasset en tilspidset motorhjelm. Det giver navene
mulighed for at dreje til fuldt udslag på 55 grader, selv når der
er monteret store fordæk eller dobbelte hjul.
Klassens førende manøvredygtighed. Med en venderadius på
kun 4970 mm kan T8 traktoren med hjul hurtigere vende og
returnere til arbejdet.

22 FRONTOPHÆNG/OPHÆNG BAGPÅ, KRAFTUDTAG OG HYDRAULIK

Klar til moderne behov.
Traktorer, der anvendes til opgaver med stor trækbelastning, skal bruge den bageste lifts kapacitet til at løfte tungt monteret udstyr.
Den udfordring klarer New Hollands T8 modeller med en lift med en løftekapacitet på op til 10.927 kg, der har kraften til at hæve
og sænke redskaber hurtigt og effektivt. For yderligere at øge ydelsen er alle modeller udstyret med det avancerede HTS-system.
HTS er beregnet til at reducere træthed og sikre, at komplekse vendemanøvrer på forageren kan udføres hurtigt og let. Systemet er
desuden let at sætte op og anvende, og det kan hurtigt ændres under arbejdet efter forholdene.

Alle modeller kan specificeres med fuldt integreret
frontophæng med en løftekapacitet på op til 5810 kg.
Det er desuden muligt at specificere et frontmonteret
kraftudtag.
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MegaFlow™ pumpe
Vælg mellem standardkapacitet på 157 l/min og 279 l/min*
MegaFlow™ pumpe med høj kapacitet. Hvis der kræves meget
af hydraulikken, giver motorens kraftstyring, EPM, ekstra for at
yde ekstra en effekt på op til 71 hk.
* Modeller med Ultra Command™.

Belastningsfølsom hydraulik med lukket center
Den hydrauliske kapacitet afpasses efter behovet, så der spares
brændstof, og ydelsen optimeres.

Elektronisk styring af fjernventiler
Juster flowhastigheder ved hjælp af IntelliView™ IV
berøringsskærmen og indstil timing og blokering efter opgaven.

Hvor mange fjernventiler har du behov for?
T8 traktorerne har som standard 4 fjernventiler. Disse kan
betjenes med de farvekodede standardvippekontakter på
SideWinder™ II armlænet. Der kan som ekstraudstyr fås
yderligere 2 fjernventiler, der betjenes med CommandGrip™
grebet eller vippekontakter/joystick.

Kraftudtag
Der kan fås et frontmonteret kraftudtag med
1000 o/min, mens der bagpå enten kan monteres en aksel med
540/1000 o/min eller en forstærket aksel med 20 noter og
1000 o/min. Kraftudtagsstyringen er integreret i HTS-systemet.

24 SERVICE OG EFTERSALGSSUPPORT

360°: T8.
Den nye T8 Serie er blevet udviklet til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid på gårdspladsen. Alle servicepunkter er let
tilgængelige, og de lange serviceintervaller betyder, at traktoren vil tilbringe mere tid i sine naturlige omgivelser: i marken!

Motorhjelmen er i et stykke,
og den kan åbnes helt op,
så service gøres lettere.

Et indbygget trin gør det sikkert
og let at rengøre forruden.

Fyld sprinklervæskebeholderen
gennem bagruden.

Trin i højre side er en hjælp ved
rengøring af højre siderude,
så udsynet forbedres under
arbejdet.

Du kan kontrollere, rengøre
eller udskifte motorens
luftfilter uden at løfte
motorhjelmen.

Køleren kan svinges helt
ud, så rengøringen kan
klares hurtigt og let.

Det er let at kontrollere
og påfylde hydraulik- og
motorolie, hvilket gør
rutinekontroller og service
lettere og hurtigere.
Motorens serviceintervaller
er blevet forlænget med
100% til 600 timer.

Påfyldningspunktet til den 99 liter store
AdBlue beholder er placeret praktisk
ved siden af hoveddieseltankens
påfyldningspunkt. Det er kun nødvendigt
at fylde efter, når den 647 liter store
brændstoftank fyldes. Både dieseltanken
og AdBlue beholderen kan låses,
hvilket øger sikkerheden.

Forhandlermonteret
tilbehør
Et omfattende udvalg af
godkendt ekstraudstyr til
optimering af maskinens
ydelse under alle forhold kan
leveres og monteres af din
lokale forhandler.
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New Holland services.

Finansiering skræddersyet til dine behov

Uddannet til at yde optimal support

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab,
er veletableret og respekteret inden for landbrugssektoren.
Her kan du få rådgivning og finansielle løsninger tilpasset
dine specifikke behov. Med CNH Industrial Capital følger den
omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et
professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

De engagerede teknikere hos din New Holland forhandler
efteruddannes løbende. Både gennem onlinekurser og intensiv
holdundervisning. Dette sikrer, at din forhandler altid har
den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede
New Holland produkter kræver.

New Hollands app
iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius PLM
Calculator - PLM Academy

New Holland Style
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.

26 SPECIFIKATIONER

Model

T8.320

T8.350

Motor*		
FPT Cursor 9
FPT Cursor 9
Antal cylindere / Indsugning / Ventiler 		
6 / WT / 4
6 / eVGT / 4
Opfylder bestemmelserne for motoremissioner		
Tier 4B / trin 4
Tier 4B / trin 4
l
l
ECOBlue™ SCR HI-eSCR system (selektiv katalytisk reduktion) 		
Brændstofsystem - Højtryks-Common Rail 		
l
l
Kapacitet
(cm3)
8700
8700
Boring og slag
(mm)
117x135
117x135
Godkendt biodieselblanding** 		
B7
B7
Maks. EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120
(kW/hk)
235/320
258/351
Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120
(kW/hk)
209/284
232/315
Nominelle EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120
(kW/hk)
210/286
232/315
Nominelle hk - ISO TR14396 - ECE R120
(kW/hk)
184/250
206/280
Nominel motorhastighed
(o/min)
2000
2000
Maks. moment - ISO TR14396 ved 1300 - 1400 o/min med EPM
(Nm)
1407
1558
Momentstigning standard / EPM
(%)
40 / 40
40 / 41
l
l
Køleventilator med viskose kobling 		
Miljøvenligt motoroliefilter 		
l
l
Udstødningsbremse 		
O
O
Dieseltanks kapacitet Auto Command™
(liter)
609
609
Dieseltanks kapacitet Ultra Command™
(liter)
647
647
AdBlue-beholders kapacitet
(liter)
99
99
Serviceinterval
(timer)
600
600
Ultra Command™ full Powershift-transmission
l
l
IntelliShift™ system 		
l
l
Ground Speed Management system (GSM) 		
l
l
18 x 4 Ultra Command™ full Powershift (40 km/t)		
Min. hastighed
(km/t)
3,35
3,34
l
l
19 x 4 Ultra Command™ full Powershift (40 km/t ECO)		
Min. hastighed
(km/t)
3,35
3,34
O
O
23 x 6 Ultra Command™ full Powershift (40 km/t med krybegear)		
Min. hastighed
(km/t)
0,98
0,97
O
O
Auto Command™ trinløs transmission		
Active StopStart function 		
l
l
Trykbaseret køregreb		
l
l
Auto Command™ trinløs transmission (40 km/t)		
O
O
Min. hastighed / Maks. hastighed ved 1400 o/min
(km/t)
0,03 / 40
0,03 / 40
El
12 V-generator
(A)
200
200
Batterikapacitet
(CCA)
1900
1900
Aksler			
l
l
Firehjulstræk foraksel 		
Terraglide™ forakselaffjedring		
O
O
Styrevinkel standard / Terraglide™ foraksel
(°)
55 / 55
55 / 55
Venderadius med standard / Terraglide™ foraksel
(mm)
4970 / 4970
4970 / 4970
l
l
Terralock™ funktioner 		
Dynamiske forskærme 		
l
l
Gennemgående Bar bagaksel 		
l
l
Forstærket gennemgående Bar bagaksel 		
–
–
Hydraulik
l
l
Lukket center belastningsfølsom (CCLS) 		
Standard/MegaFlow™ pumpe (flow ved koblingerne)
Ultra Command™
(l/min)
157/279
157/279
Standard/MegaFlow™ pumpe (flow ved koblingerne)
Auto Command™
(l/min)
–
–
l
l
Elektronisk trækkontrol (EDC)		
Fjernventiler
Type 		
Elektrohydraulisk
Elektrohydraulisk
Maks. antal ventiler bagpå 		
6
6
l
l
Betjening med joystick 		
Ophæng
Bageste ophæng kategori 		
III / IIIN
III / IIIN
Maks. løftekapacitet ved kugleender
(kg)
8843
8843
Frontophæng kategori 		
II
II
Frontophængets løftekapacitet (610 mm foran kugleender)
(kg)
5810
5810
Kraftudtag
Automatisk blød start 		
l
l
Motorens hastighed ved: 540 / 1000 o/min
(o/min)
1804
1804
l
l
Automatisk kraftudtagsstyring 		
Frontmonteret kraftudtag (1000 o/min) 		
O
O
Bremser
Udstødningsbremse 		
O
O
Elektronisk parkeringsbremse 		
l
l
Hydrauliske anhængerbremser 		
l
l
Trykluftsanhængerbremsesystem 		
O
O

T8.410

T8.435

FPT Cursor 9
6 / eVGT / 4
Tier 4B / trin 4

T8.380

FPT Cursor 9
6 / eVGT / 4
Tier 4B / trin 4

FPT Cursor 9
6 / eVGT / 4
Tier 4B / trin 4

l

l

l

l

l

l

8700
117x135
B7
281/381
255/347
255/347
229/311
2000
1708
40 / 40

8700
117x135
B7
301/409
275/374
276/375
250/340
2000
1800
40 / 37

8700
117x135
B7
320/435
307/417
305/415
279/380
2000
1850
39 / 27

l

l

l

l

l

l

O

O

O

609
647
99
600

609
647
99
600

609
–
99
600

l

l

l

l

l

l

3,34

3,34

–
–
–
–

l

l

l

3,34

3,34

O

O

0,97

0,97

–
–
–

O

O

l

l

l

l

l

l

l

O

O

O

0,03 / 40

0,03 / 40

0,03 / 40

200
1900

200
1900

200
1900

l

l

l

O

O

O

55 / 55
4970 / 4970

55 / 55
4970 / 4970

55 / 55
4970 / 4970
l

l

l

l

l

l

l

l

l

–

O

l

l

l

l

157/279

157/279

157/279

157/271

157/271

157/271

l

l

l

Elektrohydraulisk
6

Elektrohydraulisk
6

Elektrohydraulisk
6

l

l

l

III / IIIN
9705
II
5810

IVN / III
10927
II
5810

IVN / III
10927
II
5810

l

l

l

1804

1804

1804

l

l

l

O

O

O

O

O

O

l

l

l

l

l

l

O

O

O
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Model

T8.320

T8.350

T8.380

Kabine
l
l
Kabine med FOPS - OECD kode 10 niveau 1 		
Kabinekategori niveau - EN 15695 		
2
2
l
l
Panoramavindue, højre side 		
HID-/LED-belysningspakke 		
O
O
Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele 		
O
O
Auto Comfort™ lædersæde med sikkerhedssele 		
O
O
Passagersæde med sikkerhedssele 		
l
l
Luksuspakke (læderrat og tæppe) 		
O
O
SideWinder™ II armlæn 		
l
l
CommandGrip™ greb 		
l
l
Elektronisk justering af SideWinder™ II armlæn		
l
l
Klimaanlæg 		
l
l
Automatisk klimastyring 		
l
l
Luftrecirkulationsfiltre 		
l
l
MP3 radio 		
O
O
MP3 Bluetooth-radio (håndfri telefon) 		
O
O
Elektronisk fjernstyrede spejle med vidvinkel 		
l
l
Comfort Ride™ kabineaffjedring 		
l
l
Foragerautomatik (HTS) 		
l
l
Skærmmonterede betjeningselementer 		
l
l
Ydelsesmonitor på stolpe i kabinen med udvidet tastatur 		
l
l
IntelliView™ IV farveskærm med ISO 11783-stik 		
l
l
®
Forberedt til IntelliSteer styring 		
l
l
My PLM® Connect telematik 		
O
O
Optimalt lydniveau i kabine - 77/311EEC
(dBA)
67
68
l
l
Fabriksmonterede roterende advarselsblink (1 / 2) 		
Vægte
Minimumvægt uden ballast: Std. foraksel
(kg)
10.715
10.840
Terraglide™ affjedret foraksel
(kg)
11.235
11.360
Maks. tilladt vægt ved 40 km/t*** (T8 med hjul)
(kg)
17.500
17.500

T8.410

T8.435

l

l

l

2

2

2

l

l

l

O

O

O

O

O

O

O

O

O

l

l

l

O

O

O

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

O

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

O

O

68

69

69

l

l

l

10.840
11.360
17.500

10.915
11.440
18.000

12.514
13.039
18.000

l Standard

O Ekstraudstyr – Kan ikke fås * Udviklet af FPT Industrial
** Biodieselblanding skal fuldt ud opfylde den seneste brændstofspecifikation EN14214:2009, og traktoren skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i instruktionsbogen
*** Europæiske hovedvejsrestriktioner

C
D

G
E
A

F
B
Mål
Med bagdæk / bæltestørrelse****		
A Samlet længde inkl. vægtpakke og ophæng bagpå
(mm)
B Min. bredde
(mm)
C Højde fra midt på bagakslen til toppen af kabinen
(mm)
D Samlet højde
(mm)
E Hjulafstand Ultra Command™ / Auto Command™
(mm)
F Sporvidde (min. / maks.)
(mm)
G Frihøjde (afhængig af hitch eller trækkrog)
(mm)

620/70R42
6247
2534
2475
3338
3450 / 3500
1727 / 2235
378

710/70R42
6247
2534
2475
3407
3450 / 3500
1727 / 2235
364

**** Der kan fås andre bagdæk end de nævnte: 650/85R38, 710/70R38, 800/70R38, 710/75R42, 900/60R38
***** Ultra Command™ model fås kun med kraftig bagaksel

900/60R42*****
6477
2534
2475
3435
3550
1727 / 2237
409

45,7 cm SmartTrax
6606
2787
2472
3450
3550 / 3550
1930 / 3860
441

61 cm SmartTrax
6606
2787
2472
3450
3550 / 3550
1930 / 3860
441

76,2 cm SmartTrax
6606
2997
2472
3450
3550 / 3550
2235 / 3860
441

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
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