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RÓ˚NORODNOÂå STYLÓW.
SPE¸NIENIE WSZYSTKICH POTRZEB

T3000.
KOMPAKTOWA ODPOWIEDè, NA KTÓRÑ CI¢ STAå
Zaprojektowana do piel´gnacji upraw rolniczych i ogrodniczych
oraz na potrzeby us∏ug komunalnych, seria kompaktowych
ciàgników New Holland T3000 stanowi po∏àczenie wytrzyma∏ej
konstrukcji i ∏atwoÊci obs∏ugi z nowoczesnà ergonomià,
zaawansowanà stylistykà i doskona∏ym komfortem dla operatora.

DOBRY WYBÓR PRZY KA˚DYM BUD˚ECIE
Dost´pne sà cztery modele ciàgnika T3000, sà to T3010, T3020,
T3030 i T3040. Ka˝dy z nich posiada cechy decydujàce o
uznanych osiàgach ciàgników New Holland, w tym nap´d na cztery
ko∏a, wyjàtkowy kàt skr´tu 55 stopni, WOM o dwóch pr´dkoÊciach
obrotowych 540 i 540 Economy i uk∏ad zawieszenia narz´dzi z ty∏u,
z podnoÊnikiem o udêwigu 1,200 kg. Opcjonalne wyposa˝enie
stanowi przek∏adnia 16x16 Synchro Shuttle™ (z biegami
pe∏zajàcymi), zapewniajàca pr´dkoÊci robocze nawet do 250 m/h.

KOMFORT RÓWNIE˚
W WERSJI STANDARDOWEJ
Platforma operatora lub kabina, zale˝nie od
modelu, montowana jest na gumowych klockach
izolacyjnych zmniejszajàcych przenoszenie ciep∏a
i drgaƒ do kierowcy. W po∏àczeniu ze
standardowym fotelem zapewniajàcym najwy˝szy
komfort, ta cecha ciàgników T3000 umieszcza je
w swojej klasie wÊród najbardziej wygodnych
modeli. Na rynku polskim ciàgnik T3000
standardowo wyposa˝ony jest w kabin´
posiadajàcà du˝e okna i w pe∏ni przeszklone,
szerokie drzwi co gwarantuje doskona∏à
widocznoÊç w ka˝dym kierunku. Opcjonalnie w
miejsce kabiny mo˝e byç zamontowana ca∏kowicie
sk∏adana rama bezpieczeƒstwa ROPS.

NOWOCZESNY PROJEKT
Umieszczone pod maskà t∏umik i wlot powietrza
zapewniajà nieograniczonà widocznoÊç ponad pochylonà
maskà. Mo˝liwe jest ca∏kowite obni˝enie ramy ROPS, tak
aby nie ogranicza∏a widocznoÊci przed pojazdem. Jest to
wa˝ne nie tylko dla klientów, którzy wybierajà przedni
uk∏ad zawieszenia narz´dzi TUZ i WOM, ale równie˝
dla u˝ytkowników pracujàcych w sadach lub w winnicach,
gdzie smuk∏y profil ciàgnika pozwala zmniejszyç
prawdopodobieƒstwo uszkodzenia zbiorów.
Odpowiednio odchylone sà nawet kierunkowskazy.
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SILNIKI

NOWOCZESNE, NIEDROGIE
I WSZECHSTRONNE

NISKOEMISYJNY, CICHY I MOCNY
Ciàgnik T3010 jest nap´dzany ch∏odzonym cieczà trzycylindrowym silnikiem
wysokopr´˝nym o pojemnoÊci 1642 cm szeÊciennych, osiàgajàcym
maksymalnà moc 35,3 KM i moment obrotowy 108 Nm przy pr´dkoÊci
obrotowej 1200 obr./min. Modele T3020 i T3030 sà wyposa˝one w ch∏odzone
wodà czterocylindrowe silniki o pojemnoÊci 1995 i 2189 cm szeÊciennych,
o maksymalnej mocy odpowiednio 43,5 i 47,7 KM i momencie obrotowym
129 i 141 Nm przy pr´dkoÊci obrotowej 1200 obr./min. W modelu T3040
zastosowano czterocylindrowy 16-zaworowy silnik o pojemnoÊci 1995 cm
szeÊciennych, wyposa˝ony w turbospr´˝ark´ do∏adowujàcà, osiàgajàcy
maksymalnà moc 54,4 KM i charakteryzujàcy si´ momentem obrotowym
159,5 Nm przy pr´dkoÊci obrotowej 2000 obr./min.
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UROK CI¢˚KIEJ PRACY
Op∏ywowe i wystylizowane linie ciàgników
serii T3000 wykraczajà daleko poza kategori´
dobrego wyglàdu. Zaokràglone b∏otniki oferujà
operatorowi wyraêny i niezak∏ócony widok
do ty∏u. Nachylona maska silnika zapewnia
dobre pole widzenia przed siebie i na boki.
Bardzo wa˝ne jest równie˝, ˝e ciàgniki
T3000 mogà p∏ynnie omijaç cenne
drzewa i uprawy owocowe, zmniejszajàc
prawdopodobieƒstwo uszkodzenia.

OSZCZ¢DNY
W EKSPLOATACJI
Niezale˝nie od zaawansowanych
uk∏adów i nowoczesnej konstrukcji
ciàgniki z serii T3000 budowano z
myÊlà o zaspokojeniu potrzeb osób
poszukujàcych sprz´tu, który
wyró˝niajà niskie koszty eksploatacji
przez ca∏y okres u˝ytkowania. W tym
celu do produkcji tych wyjàtkowych
ciàgników stosowane sà wy∏àcznie
podzespo∏y najwy˝szej jakoÊci.

¸ATWOÂå KONSERWACJI
Firma New Holland dopilnowa∏a, aby modele
z serii T3000 by∏y ∏atwe w konserwacji.
Jednoelementowa maska silnika po otwarciu
zapewnia pe∏ny dost´p do silnika i g∏ównych
podzespo∏ów roboczych, co umo˝liwia szybkie
wykonywanie codziennych czynnoÊci kontrolnych.
Silniki we wszystkich modelach charakteryzuje
250-godzinny lub 12-miesi´czny okres miedzy
przeglàdami, przy czym bardziej wszechstronny
przeglàd wymagany jest tylko co 1000 godzin.
Wszystkie rutynowe czynnoÊci konserwacyjne, takie
jak kontrolowanie i czyszczenie filtra powietrza,
mogà byç wykonywane bez u˝ycia narz´dzi.
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SKRZYNIA BIEGÓW, WOM I UK¸AD HYDRAULICZNY

NIEWIELKIE ROZMIARY,
DOSKONA¸E W¸AÂCIWOÂCI TECHNICZNE
ELASTYCZNA PRZEK¸ADNIA NA KA˚DÑ OKAZJ¢
Po przeanalizowaniu wymagaƒ klientów, firma New Holland dosz∏a do wniosku, ˝e przek∏adnia 16x16 Synchro Shuttle™ (opcja)
z biegami pe∏zajàcymi, posiadajàca cztery prze∏o˝enia w ka˝dym z czterech zakresów roboczych, zapewnia pr´dkoÊci robocze
odpowiednie do wszystkich zastosowaƒ. Wykonywanie takich zadaƒ, jak specjalistyczne prace agrotechniczne, siewne lub
uprawowe wymagajàce niskich pr´dkoÊci jest mo˝liwe przy jeêdzie do przodu nawet z pr´dkoÊcià 250 m/h. Na obu osiach
zamontowano mechanizm ró˝nicowy z mo˝liwoÊcià ca∏kowitego zablokowania.

UNIWERSALNY WOM Z
OSZCZ¢DNYMI USTAWIENIAMI
Wszystkie modele sà wyposa˝one
standardowo w tylny WOM 540,
540 Economy i WOM zale˝ny. Dost´pny jest
równie˝ przedni WOM 1000 obr./min.
W przypadku stosowania sprz´tu
wymagajàcego mniejszej mocy, oszcz´dny
WOM 540E umo˝liwia operatorowi ciàgnika
prac´ przy ni˝szej pr´dkoÊci obrotowej
silnika, co znacznie ogranicza zu˝ycie paliwa.
Oznacza to, ˝e za pomocà tych niewielkich i
wszechstronnych ciàgników mo˝na w sposób
efektywny obs∏ugiwaç szerokà gam´
wyposa˝enia.

SOLIDNY UK¸AD HYDRAULICZNY
ZAPEWNIAJÑCY DU˚Ñ MOC
Przy rzeczywistym nat´˝eniu przep∏ywu
28 l/min, z przep∏ywem 19,7 l/min zasilajàcym
system wspomagania uk∏adu kierowniczego
i obwody pomocnicze, ciàgniki serii T3000
zapewniajà wydajnoÊç wystarczajàcà
do obs∏ugiwania wi´kszoÊci urzàdzeƒ
dodatkowych wymagajàcych du˝ej mocy,
takich jak ∏adowarki czy koparki.
Standardowo zamontowane sà dwa
zdalne zawory; dost´pny jest równie˝
trzeci zawór. Trzypunktowy tylny uk∏ad
zawieszenia narz´dzi kat. I posiada udêwig
1200 kg. Mo˝na równie˝ zamówiç przedni
uk∏ad zawieszenia narz´dzi kat. I N o
udêwigu 400 kg.

MO˚LIWOÂå CIASNEGO SKR¢CANIA
ZWI¢KSZA WYDAJNOÂå
Ciàgniki New Holland sà uznawane za liderów
w swojej klasie pod wzgl´dem ∏atwoÊci
manewrowania. Seria T3000 nie stanowi wyjàtku.
Zastosowanie du˝ego przeÊwitu bramowych osi
przednich i brak ograniczeƒ w przegubach
homokinetycznych umo˝liwia skr´canie kó∏
przednich a˝ o 55 stopni.
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KABINA I KOMFORT

PROJEKT, KTÓRY NADAJE SERII CIÑGNIKÓW
T3000 TAK ZNAKOMITÑ WARTOÂå

PRZODUJÑCA W SWOJEJ KLASIE ERGONOMIA
Wszystkie modele serii T3000 charakteryzujà si´ idealnie
zaprojektowanymi systemami sterowania. Mo˝liwoÊç
wyregulowania po∏o˝enia fotela i kierownicy sprzyja
zmniejszeniu zm´czenia kierowcy. Tam, gdzie
priorytetem jest ∏atwoÊç obs∏ugi, modele serii
T3000 stanowià dobry wybór.

OPERATOR ZNAJDUJE SI¢ W
CENTRUM WSZYSTKICH DZIA¸A¡
Konstrukcja ciàgników serii T3000,
zarówno tych z kabinà, jak i bez kabiny, to
efekt skoncentrowania uwagi projektantów
na operatorze. Pokrywa silnika opada w
przód, zapewniajàc doskona∏à widocznoÊç.
Rama ROPS - jeÊli jest zamontowana znajduje si´ przed kierowcà, co
optymalizuje pole widzenia z boków.

ELEGANCJA I KOMFORT W KA˚DYM KLIMACIE
Ciàgniki serii T3000 wyznaczajà nowe standardy w
klasie ciàgników kompaktowych tam, gdzie przez ca∏y
rok wymagana jest komfortowa kabina. Szerokie, w
pe∏ni oszklone drzwi oraz niska platforma zapewniajà
swobodny dost´p. Kabina jest montowana na
regulowanych gumowych klockach izolacyjnych,
co zapewnia komfort kierowcy.

KOMFORT I FUNKCJE DU˚EGO CIÑGNIKA
Obszerna kabina jest w pe∏ni oszklona i oferuje pole
widzenia o zasi´gu 360°. Wykoƒczona z u˝yciem
materia∏ów najwy˝szej jakoÊci kabina jest przystosowana
do zainstalowania radioodbiornika, posiada przednie i
tylne wycieraczki z wbudowanym spryskiwaczem
i cztery dodatkowe Êwiat∏a robocze.

KABINA NA KA˚DÑ POR¢ ROKU
W zimie ciep∏o zapewnia wysokowydajny uk∏ad
ogrzewania, natomiast w lecie kabina mo˝e byç
ch∏odzona dmuchawà o trzech pr´dkoÊciach.
Pe∏nà wentylacj´ w kabinie mo˝na uzyskaç,
otwierajàc przednie i tylne okna. Klimatyzacja
dost´pna jest w modelach T3020, T3030 i T3040.
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WI¢CEJ NI˚ SAM PRODUKT

WYKWALIFIKOWANI SERWISANCI
DEALERA ZAPEWNIAJÑ
POMOC TECHNICZNÑ NA
NAJWY˚SZYM POZIOMIE
Program certyfikacji serwisantów dealera
pomaga w utrzymaniu za ka˝dym razem
takiego standardu pomocy technicznej,
jakiego oczekujà klienci. Na potrzeby
takiego programu firma New Holland
stworzy∏a narz´dzie online majàce na
celu szkolenie oraz rozwijanie kwalifikacji
i podnoszenie poziomu wiedzy wszystkich
serwisantów zatrudnionych w stacjach
dealerskich firmy New Holland. Narz´dzie
takie umo˝liwia serwisantom uzupe∏nianie
i odÊwie˝anie wiedzy zdobytej podczas
szkoleƒ organizowanych w oÊrodkach
szkoleniowych firmy New Holland, a tak˝e
sta∏e podnoszenie kwalifikacji.

JAKO EKSPERCI BRAN˚Y,
ROZUMIEMY TWOJE
POTRZEBY FINANSOWE
CNH Capital, spó∏ka zapewniajàca obs∏ug´
finansowà klientów firmy New Holland,
posiada dog∏´bnà znajomoÊç bran˝y
rolniczej. Ka˝dy klient jest inny i ma
w∏asne potrzeby sprz´towe oraz finansowe.
W∏aÊnie dlatego rozszerzyliÊmy obs∏ug´
klienta o dostosowane do indywidualnych
potrzeb pakiety finansowe. Dealerzy firmy
New Holland i specjaliÊci CNH Capital
wspó∏pracujà ze sobà, by oferowaç
najnowoczeÊniejszy sprz´t rolniczy wraz
z elastycznymi i innowacyjnymi
rozwiàzaniami finansowymi. Korzystajàcy
z us∏ug CNH Capital majà pewnoÊç,
˝e obs∏uguje ich instytucja finansowa
specjalizujàca si´ w rolnictwie.

SERVICE PLUS –
D¸UGOTRWA¸A OCHRONA
Us∏uga Service Plus firmy Covéa
Fleet zapewnia w∏aÊcicielom
maszyn rolniczych firmy
New Holland dodatkowà ochron´
po up∏ywie wa˝noÊci gwarancji
przewidzianej umowà. Szczegó∏owe
informacje na ten temat mo˝na
uzyskaç u lokalnego dealera.
Dost´pnoÊç us∏ugi jest ograniczona.
Us∏uga podlega warunkom
i postanowieniom umownym.
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MODELE

T3010

Silnik
Liczba cylindrów/PojemnoÊç skokowa/Liczba zaworów/Poziom emisji (cm3)
Uk∏ad dolotowy
Znamionowa moc silnika wg ISO TR14396 – wg 2000/25/EC
(kW/KM)
Znamionowa pr´dkoÊç obrotowa silnika
(obr./min)
Maksymalny moment obrotowy ECE R24
(obr./min)
Sposób ch∏odzenia
PojemnoÊç zbiornika paliwa
(l)
Czas mi´dzy przeglàdami silnika
(h)
Przek∏adnia
12 X 12 / 16 X 16 Synchro Shuttle™ (z biegami pe∏zajàcymi)
Pr´dkoÊç minimalna z biegami pe∏zajàcymi
(m/h)
Pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)
OÊ przednia
Nap´d na cztery ko∏a (4WD)
Kàt skr´tu kó∏
(°)
Niezale˝na pompa sterujàca (19,7 l/min)
Promieƒ skr´tu przy nap´dzie na cztery ko∏a 4WD
(mm)
Mechaniczne w∏àczenie nap´du na cztery ko∏a
Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu ró˝nicowego
(przód / ty∏)
Tylny podnoÊnik hydrauliczny i uk∏ad WOM
Standardowa wydajnoÊç pompy
(l/min)
Mechaniczny uk∏ad kontroli zag∏´bienia narz´dzia
Udêwig tylnego uk∏adu zawieszenia narz´dzi na koƒcówkach kulowych (kg)
Uk∏ad zawieszenia narz´dzi kat. I
Maks. liczba zaworów zdalnych
Tylny uk∏ad WOM 540 / 540E / WOM zale˝ny
Przedni podnoÊnik hydrauliczny i uk∏ad WOM
Udêwig przedniego uk∏adu zawieszenia narz´dzi na koƒcówkach kulowych (kg)
Uk∏ad zawieszenia narz´dzi kat. I
Koƒcówki typu sta∏ego
Przedni uk∏ad WOM 1000 obr./min
Otoczenie operatora
Gumowe „bloki t∏umiàce”
Fotel Deluxa (TYLKO w wersji z kabinà)
Podwieszona platforma (z ramà ROPS)
Kabina
Uk∏ad ogrzewania i wentylacji
Klimatyzacja
Otwierane przednia i tylna szyba
Wymiary i masy
A - Rozstaw osi
(mm)
B - Ustawienia przednich kó∏
(mm)
C - Ustawienia tylnych kó∏
(mm)
D - Minimalna ca∏kowita szerokoÊç
(mm)
E - Minimalna ca∏kowita wysokoÊç - ROPS
(mm)
E - Minimalna ca∏kowita wysokoÊç - Kabina
(mm)
F - D∏ugoÊç z obcià˝nikami
(mm)
Masa - ROPS
(kg)
Masa - Kabina
(kg)
*Wymaga spe∏nienia warunków

● Standardowe

O Opcjonalne

T3020

T3030

T3040

Yanmar
3/1642/2/Tier 3
Wolnossàcy
25,9/35,3
2800
108,4 przy 1200 obr./min
Ciecz
40
250

Yanmar
4/1995/2/Tier 3
Wolnossàcy
31,9/43,5
2800
129 przy 1400 obr./min
Ciecz
40
250

Yanmar
4/2189/2/Tier 3
Wolnossàcy
35/47,7
2800
141 przy 1200 obr./min
Ciecz
40
250

Yanmar
4/1995/4/Tier 3
Z turbospr´˝arkà
39,9/54,3
2800
159,5 przy 2000 obr./min
Ciecz
40
250
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1700
1016 / 1304
1004 / 1192
1322
1930
2110
3300
1450
1600

1700
1107 / 1357
1032 / 1262
1380
1930
2140
3300
1460
1610

1700
1107 / 1357
1032 / 1262
1380
1930
2140
3300
1460
1610

1760
1107 / 1357
1032 / 1262
1380
1930
2140
3360
1480
1630

– Niedost´pne

E

B/C
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F

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

NAJWY˚SZA SZYBKOÂå

NAJWY˚SZY PRIORYTET

Zawsze jesteÊmy gotowi s∏u˝yç
pomocà – 24 godziny na dob´,
7 dni w tygodniu, przez ca∏y rok!
Niezale˝nie od tego, jakiej
informacji potrzebujesz, jaki masz
problem czy proÊb´, wystarczy,
˝e zadzwonisz pod numer
telefonu 00800 64 111 111
lub do najbli˝szego dealera
New Holland.

Ekspresowa dostawa cz´Êci
– zawsze na czas i w
dowolne miejsce!

Szybkie rozwiàzywanie
problemów w czasie sezonu –
zbiory nie mogà czekaç!

NAJWY˚SZY POZIOM
ZADOWOLENIA
Znajdujemy i wdra˝amy
niezb´dne rozwiàzanie,
na bie˝àco informujàc klienta –
a˝ b´dzie w 100% zadowolony!

TWÓJ LOKALNY DEALER

Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia
mogà dotyczyç wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca:
New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 07/12 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 120010/POL

Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

NAJWY˚SZA DOST¢PNOÂå

