NEW HOLLAND T5
T5.95

I

T5.105

I

T5.115

2 3

NOWA RODZINA CIÑGNIKÓW DLA ROLNIKÓW
ZORIENTOWANYCH NA PRZYSZ¸OÂå
MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOÂå
New Holland wie, ˝e u˝ytkownicy b´dà wykorzystywaç ciàgniki T5 do ró˝nych zastosowaƒ, dlatego zaprojektowano je z myÊlà o
standardowej wszechstronnoÊci. Sà to maszyny, które doskonale sprawdzà si´ w pracach polowych, na drodze, w budynkach
gospodarczych lub na podwórku, s∏u˝àc równie dobrze do transportu, obs∏ugi WOM, zawieszania narz´dzi, jak i do zastosowaƒ
miejskich, a nawet do piel´gnacji terenów zielonych. Przek∏adnia Electro Command™ umo˝liwia ∏atwe i precyzyjne dopasowanie
pr´dkoÊci do zaplanowanego zadania. Dzi´ki pe∏nemu zakresowi pr´dkoÊci obrotowych WOM, zastosowaniu - dost´pnego w standardzie
- okna dachowego z du˝ym polem widzenia oraz przedniego i tylnego uk∏adu zawieszenia narz´dzi T5 to Twój idealny partner do pracy.

MOC I WYDAJNOÂå
Ciàgniki serii T5 wyposa˝one sà w silniki Common Rail, zapewniajàce pe∏nà zgodnoÊç z rygorystycznà normà emisji Tier 4A,
posiadajà doskona∏y wspó∏czynnik masy do mocy ciàgnika wynoszàcy zaledwie 37,3 kg/KM, co przek∏ada si´ na
znakomità wydajnoÊç i imponujàcà oszcz´dnoÊç paliwa. Przek∏adnia hydrauliczna Powershuttle w kolumnie kierownicy
umo˝liwia b∏yskawicznà zmian´ kierunku jazdy, a podwy˝szona do 127 l/min wydajnoÊç pompy skraca cykl roboczy
∏adowacza o kolejne cenne sekundy. T5. WydajnoÊç na zupe∏nie nowym poziomie.

NAJWA˚NIEJSZE INFORMACJE
W JEDNYM MIEJSCU
Parametry techniczne ciàgników z serii T5
sà stale dost´pne dla ka˝dego u˝ytkownika.
W jaki sposób? Poniewa˝ wszystkie
informacje znajdujà si´ na pokrywie silnika.
Pierwsze dwa znaki „T5” odnoszà si´ do
kategorii ciàgnika, a nast´pujàce po niej
dwie lub trzy cyfry, na przyk∏ad „115”,
oznaczajà maksymalnà moc silnika
zaokràglonà do najbli˝szej wielokrotnoÊci
liczby 5. Co to oznacza dla u˝ytkownika?
Ka˝dy klient, który kupuje ciàgnik T5,
od razu wie, ˝e spe∏ni on wszystkie jego
wymagania. Zaufaj firmie New Holland,
a ju˝ zawsze b´dziesz móg∏ cieszyç si´
maksymalnà wydajnoÊcià swojego ciàgnika.

NAJWY˚SZA PRZYJEMNOÂå Z JAZDY
Walory ciàgnika T5 przy pracach polowych, to jak lot samolotem w klasie biznes. Luksusowa kabina VisionView™
zaprojektowana z myÊlà o u˝ytkowniku w rzeczywistoÊci wirtualnej stanowi owoc wszechstronnych konsultacji z klientami.
Wynik: nowy poziom komfortu w u˝ytkowaniu ciàgnika. Dzi´ki skutecznie amortyzowanej kabinie Comfort Ride™ modele
T5 Electro Command™ zapewniajà nieporównywalny komfort jazdy. Na korzyÊç wydajnoÊci dzia∏a równie˝ ergonomiczna
konsola Command Arc i najwi´ksza przeszklona powierzchnia kabiny w ca∏ym sektorze. Wydajna klimatyzacja i
pe∏nowymiarowy fotel instruktora sprawiajà, ˝e T5 to najwygodniejsze miejsce w ca∏ym gospodarstwie.

¸ATWA EKSPLOATACJA
Ka˝dy rolnik pragnie sp´dzaç wi´cej czasu w polu ni˝ traciç czas na przeglàdy, dlatego ciàgniki z nowej serii T5 sà
gotowe do pracy w ka˝dym miejscu. Bardzo d∏ugie okresy pracy bezobs∏ugowej (co 600 motogodzin), imponujàca
oszcz´dnoÊç paliwa oraz proste codzienne przeglàdy dzi´ki jednocz´Êciowej pokrywie silnika i dost´powi do punktów
serwisowych z poziomu gruntu. Utrzymanie ciàgnika w doskona∏ym stanie technicznym jeszcze nigdy nie by∏o tak proste.

4 5

WARUNKI PRACY OPERATORA

NOWA WIZJA WYGODNEJ KABINY
Luksusowà kabin´ VisionView™ zaprojektowano w rzeczywistoÊci wirtualnej, z myÊlà o u˝ytkowniku, aby zapewniç operatorowi
najwy˝szy poziom wygody. Gwarantowana panoramiczna widocznoÊç. W ka˝dych warunkach. Spojrzysz z lotu ptaka na
doczepianà kosiark´ dzi´ki wyprofilowanym i otwieranym oknom bocznym. Zapomnij o k∏opotach z zaczepianiem narz´dzi.
Poszerzona szyba tylna zapewnia doskona∏à widocznoÊç tylnego zaczepu. Zmienione po∏o˝enie rury wydechowej daje mnóstwo
miejsca do obserwacji drogi lub pola przed ciàgnikiem. Teraz mo˝esz precyzyjnie regulowaç nachylenie kolumny kierownicy i
deski rozdzielczej. W modelach ciàgników Electro Command™ b´dziesz czu∏ si´ jeszcze wygodniej dzi´ki amortyzowanej
kabinie z zawieszeniem Comfort Ride™, które wyt∏umi wszelkie drgania nawet podczas jazdy po najtrudniejszym terenie.

ZAWSZE MIEJ OKO NA ¸ADOWACZ CZO¸OWY

SZEROKIE DRZWI U¸ATWIAJÑ DOST¢P DO KABINY

Okno dachowe o zwi´kszonej widocznoÊci zapewnia
doskona∏à widocznoÊç ca∏kowicie wysuni´tego wysi´gnika
∏adowacz bez koniecznoÊci niewygodnego napinania szyi.
Na korzyÊç wydajnoÊci dzia∏a równie˝ najw´˝sze niewidoczne
pasmo w ca∏ym sektorze ciàgników. A w goràce dni mo˝esz
otworzyç okno dachowe, aby zwi´kszyç wentylacj´ i
rozciàgnàç wbudowanà os∏on´ przeciws∏onecznà, która
zabezpiecza nawet przed najostrzejszymi promieniami s∏oƒca.

Szeroki kàt otwarcia drzwi u∏atwia wsiadanie i wysiadanie z kabiny.
Doskona∏e rozwiàzanie podczas karmienia byd∏a, kiedy jesteÊ
zmuszony wielokrotnie wsiadaç i wysiadaç z ciàgnika. Z lewej lub
z prawej strony. Wybór nale˝y do Ciebie. Drzwi z obu stron
otwierajà si´ na pe∏nà szerokoÊç, aby u∏atwiç dost´p do kabiny
nawet w wàskich budynkach gospodarczych. Dodaj do tego
ca∏kowicie p∏askà pod∏og´ i podwieszane peda∏y zmniejszajàce
zm´czenie nóg, a docenisz wygod´ pracy przez ca∏y dzieƒ.

NAJWYGODNIEJSZY FOTEL
W CA¸YM GOSPODARSTWIE
Opcjonalny luksusowy fotel z amortyzacjà
pneumatycznà mo˝na wyregulowaç dok∏adnie
do Twoich potrzeb. Operatorzy sp´dzajàcy
d∏ugie godziny w kabinie ciàgnika mogà
rozwa˝yç skorzystanie z wygodnego,
podgrzewanego, pó∏aktywnego fotela
Auto Comfort™ wyposa˝onego w du˝y zbiornik
powietrza niwelujàcy drgania na nierównoÊciach
gruntu i zapewniajàcy bardzo p∏ynnà jazd´.
Mo˝esz równie˝ zaprosiç przyjació∏, aby
zaprezentowaç im mo˝liwoÊci swojej maszyny
posiadajàcej pe∏nowymiarowy fotel instruktora.

JESZCZE LEPSZA KLIMATYZACJA
Ca∏kowicie nowy uk∏ad klimatyzacji
stworzono z wykorzystaniem technologii
dwuwirnikowej, aby zapewniç wysokà
wydajnoÊç nawet podczas najbardziej
upalnego lata i najmroêniejszej zimy.
Mo˝liwe jest indywidualne ustawienie pozycji
dla maksimum 10 otworów wentylacyjnych
w celu ustawienia przep∏ywu powietrza
gwarantujàcego komfort ca∏ego cia∏a lub
bardzo szybkiego odszronienia przedniej
szyby. Elementy sterowania uk∏adem
umieszczono na s∏upku B, tak aby mo˝na
by∏o obs∏ugiwaç je intuicyjnie podczas pracy.

DOSKONA¸Y ZESTAW REFLEKTORÓW

MUZYKA UMILI CI PRAC¢

Wszystkie modele zosta∏y standardowo wyposa˝one
w pe∏en zakres reflektorów roboczych. Reflektory,
pochylane odpowiednio do zastosowania, rzucajà
szerokà wiàzk´ Êwiat∏a nawet w najciemniejsze zakàtki
placu lub pomieszczenia gospodarczego. Zamieƒ noc
w dzieƒ, aby móc nawet do póêna z ∏atwoÊcià pracowaç
w polu. Âwiat∏ami mo˝na z ∏atwoÊcià sterowaç za
pomocà specjalnego prze∏àcznika na s∏upku B.

Pe∏nowymiarowe radio umo˝liwia jeszcze
∏atwiejsze wybieranie ulubionych stacji
bez przerywania pracy. Mi∏oÊników muzyki
z pewnoÊcià ucieszy dodatkowy przewód
do pod∏àczania odtwarzacza MP3
umieszczony w specjalnym schowku.
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ELEMENTY STERUJÑCE

PROJEKT Z MYÂLÑ O ROLNIKACH
ZAPROJEKTOWANY Z WYKORZYSTANIEM RZECZYWISTOÂCI
WIRTUALNEJ DO ZASTOSOWA¡ W REALNYM ÂWIECIE
Kabin´ zaprojektowano z myÊlà o rolniku, czyli o Tobie. W jaki sposób? Po prostu osoby
takie jak Ty mia∏y istotny g∏os na etapie projektowania. Elementy sterujàce opracowano i
przetestowano w najnowszym Êrodowisku wirtualnym, a nast´pnie udoskonalono z
pomocà naszego wirtualnego rolnika Jacka. W ciàgnikach zosta∏y one odpowiednio
pogrupowane na konsoli Command Arc. Ten ergonomiczny zestaw elementów
sterujàcych umo˝liwia wykonywanie najcz´Êciej powtarzanych czynnoÊci bez zb´dnego
manewrowania cia∏em, co jednoczeÊnie zwi´ksza wydajnoÊç i zmniejsza zm´czenie.

• DOTYKOWE STEROWANIE
¸ADOWACZEM
Teraz mo˝esz sterowaç nawet czterema
zdalnymi zaworami mi´dzyosiowymi
za pomocà wbudowanego drà˝ka
obs∏ugiwanego z siedzenia operatora
dla wi´kszej wygody i wydajnoÊci.
Wielofunkcyjny drà˝ek elektroniczny
(joystick) umieszczono na koƒcu
pod∏okietnika, co zapewnia doskona∏à
ergonomi´ pracy znanà z wielokrotnie
nagradzanego pod∏okietnika SideWinder™
II. Jego mechaniczny odpowiednik
umieszczono w optymalnej pozycji na
konsoli Command Arc, aby zapewniç
intuicyjnà obs∏ug´. Jest to idealne
rozwiàzanie do prac wymagajàcych
cz´stego korzystania z drà˝ka.

Wszystkie prze∏àczniki sà
podÊwietlane, aby u∏atwiç
obs∏ug´ podczas pracy w nocy.
Funkcja podÊwietlenia w∏àcza
si´ automatycznie po w∏àczeniu
Êwiate∏ roboczych.

• Ciàgnik mo˝e byç wyposa˝ony w
specjalny WOM pracujàcy z pr´dkoÊcià
jazdy. Doskonale sprawdza si´ przy
rozprowadzaniu osadów lub
przerzucaniu darni. Funkcja mi´kkiego
startu WOM chroni narz´dzia i ciàgnik.
Funkcja Auto PTO w∏àcza i od∏àcza
zespó∏ WOM podczas skr´tu na uwrociu.

MONITORY: WITAMY NA POK¸ADZIE
Elementy sterujàce umieszczono w sposób naturalny na poziomie oczu, aby zwi´kszyç
bezpieczeƒstwo. Teraz nie musisz ju˝ niewygodnie skr´caç szyi i ciàgle obracaç si´,
aby je obs∏ugiwaç.

¸ATWA ANALIZA WYDAJNOÂCI
Przejrzysta i doskonale widoczna tablica wskaêników przesuwa si´ wraz z ca∏kowicie
odchylanà kolumnà kierownicy, dzi´ki czemu masz dost´p do najwa˝niejszych
parametrów roboczych. Informacje robocze sà doskonale widoczne na ca∏kowicie
nowym i ∏atwym do odczytu monitorze wydajnoÊci z matrycà punktowà. Trzycz´Êciowy
wyÊwietlacz jasno wskazuje kierunek jazdy, powierzchni´ pola w akrach, na którym
zakoƒczy∏eÊ prac´, oraz informacje dotyczàce serwisowania ciàgnika.

• Precyzyjna regulacja pr´dkoÊci za pomocà
prostej w obs∏udze przepustnicy r´cznej.
• Ergonomicznie rozmieszczone prze∏àczniki
zmiany biegów na wy˝szy i ni˝szy umo˝liwiajà
niezmiernie ∏atwà obs∏ug´ biegów.
• Funkcja zarzàdzania pr´dkoÊcià silnika (ESM)
umo˝liwia ustawienie dwóch pr´dkoÊci
obrotowych silnika.
• Nap´d na 4 ko∏a i blokad´ mechanizmu
ró˝nicowego mo˝na ∏atwo w∏àczyç za pomocà
prze∏àcznika.
• Mo˝liwoÊç p∏ynnego i ergonomicznego
sterowania nawet trzema zaworami zdalnymi
za pomocà specjalnych dêwigni.
• Pewne i bezpieczne za∏àczanie i wy∏àczanie
WOM za pomocà prze∏àcznika typu push-pull.

Do za∏àczania opcjonalnych biegów pe∏zajàcych
w modelach Electro Command™ s∏u˝y specjalny
prze∏àcznik. W innych modelach funkcj´ pe∏zania
uruchamia si´ za pomocà dêwigni.
• Zaawansowane elementy sterujàce uk∏adu
elektronicznej regulacji zag∏´biania narz´dzia
(EDC) umieszczono w optymalnym po∏o˝eniu,
aby u∏atwiç precyzyjne sterowanie pr´dkoÊcià
opuszczania narz´dzia, a tak˝e obs∏ug´
ogranicznika wysokoÊci, czu∏oÊci i przeskoku
zapewniajàce jednolità jakoÊç uprawy i
maksymalne w∏aÊciwoÊci jezdne ciàgnika.
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PROWADZENIE ZA POMOCÑ PLM ®

SYSTEM PLM - WYBIERZ
ODPOWIEDNIÑ OPCJ¢
GOSPODARSTWO Z PRECYZJÑ NEW HOLLAND
New Holland oferuje pe∏en zakres kompletnych systemów prowadzenia, które mo˝na
dopasowaç do indywidualnych wymagaƒ u˝ytkownika. Od podstawowego poziomu
manualnego prowadzenia a˝ po zintegrowane opcje wspomagania zapewniajàce
dok∏adnoÊç rz´du 1–2 cm rok do roku i przejazd do przejazdu. Dzi´ki uk∏adowi EZ-Pilot
po∏àczonemu z systemem korekcji RTK mo˝esz znacznie obni˝yç koszty i liczb´
przejazdów w polu dzi´ki unikni´ciu nak∏adania si´ tras i pomijania fragmentów.

FM-750
EZ-Guide 250

EZ-Pilot

NAJPROSTSZY W ÂWIECIE SYSTEM KIEROWANIA BEZ POTRZEBY DOTYKANIA
KIEROWNICY DOSTOSOWANY DO ZASTOSOWA¡ W ROLNICTWIE
System EZ-Pilot to najprostsze na Êwiecie rozwiàzanie prowadzenia bez u˝ycia ràk. Kierownica
obraca si´ dzi´ki w pe∏ni zintegrowanemu modu∏owi sterowania, którym zarzàdzasz poprzez
prosty wyÊwietlacz EZ-Guide™ 250 lub zaawansowany wyÊwietlacz FM-750. Na pofa∏dowanym
gruncie automatycznie utrzymasz kurs, co pozwoli Ci skoncentrowaç si´ na nawo˝eniu,
opryskiwaniu lub innym zadaniu. Prowadzi to do zwi´kszenia wydajnoÊci i komfortu obs∏ugi.

SERIA ODBIORNIKÓW
Dost´pna jest ca∏a seria odbiorników
wspó∏pracujàcych z sygna∏ami korekcyjnymi
z systemów EGNOS, OmniSTAR lub RTK.
Topowy w tej serii odbiornik AG 25, jest w
pe∏ni kompatybilny z sygna∏ami systemów
RTK i GLONASS.

Antena AG 25

STACJA BAZOWA SYSTEMU RTK
Stacja bazowa systemu RTK s∏u˝y do nadawania sygna∏u
korekcyjnego pozwalajàcego na utrzymanie dok∏adnoÊci mi´dzy
przejazdami na poziomie 1–2 cm.

Stacja bazowa systemu RTK

OPROGRAMOWANIE PLM®
New Holland wprowadzi∏a zaktualizowany pakiet
oprogramowania PLM®, który spe∏ni Twoje wszystkie
wymagania dotyczàce rolnictwa precyzyjnego. PLM®
Viewer umo˝liwia odczytywanie i zapisywanie danych,
takich jak nazwa klienta, gospodarstwa i pola wraz z
danymi dotyczàcymi prac, w tym map plonów i pokrycia
dla popularnych urzàdzeƒ do rolnictwa precyzyjnego.
Narz´dzie PLM® do mapowania s∏u˝y do prowadzenia
analiz pól i tworzenia map wytycznych. Do prowadzenia
ksi´gowoÊci i zarzàdzania klientami s∏u˝y program PLM®
Books. Zaawansowani u˝ytkownicy oprogramowania
PLM® mogà nawet planowaç odwadnianie pól za pomocà
modu∏u do gospodarki wodnej PLM® Water Management,
a jeÊli wolà korzystaç z urzàdzeƒ przenoÊnych, warto
zainwestowaç w wersj´ PLM® Mobile.

POZIOMY DOK¸ADNOÂCI I POWTARZALNOÂCI PRZEJAZDÓW
Firma New Holland oferuje pi´ç poziomów dok∏adnoÊci. Dzi´ki temu mo˝esz wybraç w∏aÊciwy system
korekcji sygna∏ów prowadzenia dopasowany do Twoich potrzeb oraz mo˝liwoÊci finansowych. Korzystajàc
z korekty RTK z u˝yciem uk∏adu EZ-Pilot, masz gwarantowanà powtarzalnoÊç w kolejnych latach.
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CICHA PRACA.
ODPOWIEDNIA WYDAJNOÂå
SYSTEM COMMON RAIL. ZDROWY ROZSÑDEK
Ca∏a seria ciàgników T5 wyposa˝ona jest w silniki Common Rail F5C o pojemnoÊci 3,4 litra, które zosta∏y opracowane przez
FPT Industrial. Spe∏niajà one w pe∏ni wymagania restrykcyjnej normy Tier 4A dotyczàcej emisji spalin. Te zoptymalizowane,
pot´˝ne i bardzo ciche silniki zapewniajà moc od 99 do 114 KM i moment obrotowy do 461 Nm, co gwarantuje wydajnoÊç
i wygod´ operatora. Dodajmy do tego stosunek masy do mocy wynoszàcy zaledwie 37,3 kg/KM, a seria maszyn T5 oka˝e
si´ doskona∏ym wyborem. W ca∏ej serii ciàgników T5 stosujemy ch∏odzenie recyrkulowanych spalin (CEGR),
aby zapewniç zgodnoÊç z normà Tier 4A. Rozwiàzanie to odpowiada strategii New Holland w zakresie normy
Tier 4A. Strategia ta zak∏ada stosowanie technologii CEGR w jednostkach o
ni˝szej mocy, które nie wymagajà tak skutecznego ch∏odzenia i w przypadku
których wymiary majà kluczowe znaczenie. Efekty kumulujà si´, dajàc
nieporównywalnà wydajnoÊç. Ale w koƒcu czy nie tego nale˝y si´
spodziewaç po Liderze czystej energii?
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WYDAJNY I ELASTYCZNY

WYJÑTKOWA OSZCZ¢DNOÂå PALIWA

Silniki z systemem Common Rail korzystajà z precyzyjnej technologii
oszcz´dnoÊci paliwa w celu zwi´kszenia elastycznoÊci i obni˝enia
zu˝ycia paliwa. Innymi s∏owy, mo˝esz p∏aciç mniej za paliwo bez
utraty wydajnoÊci. Co wi´cej, silnik osiàga maksymalnà moc ju˝ przy
1900 obr./min i utrzymuje jà do 2300 obr./min, co stanowi najcz´Êciej
stosowany zakres roboczy sprzyjajàcy zwi´kszonej wydajnoÊci we
wszystkich zastosowaniach, równie˝ podczas korzystania z WOM i
transportu drogowego z du˝à pr´dkoÊcià. Korzystna charakterystyka
maksymalnego momentu obrotowego w ca∏ym zakresie roboczym
dodatkowo poprawia elastycznoÊç operacyjnà.

Istniejàca seria silników Nef Tier 3 sama okreÊli∏a
punkt odniesienia dla oszcz´dnoÊci paliwa. Nowe
jednostki nap´dowe F5C, których zalety pochodzà
z technologii Common Rail stawiajà o stopieƒ
wy˝ej poziom ciàgników T5. Dzi´ki precyzyjnemu
dawkowaniu paliwa optymalne osiàgi sà wy˝sze
w porównaniu do istniejàcej serii T5000.

NAP¢DZANE PRZEZ FPT INDUSTRIAL
Przy opracowywaniu technologii zgodnych z normà Tier 4A,
firma New Holland nie dzia∏a w pojedynk´; w dziedzinie
projektowania silników mo˝e ona wykorzystywaç
doÊwiadczenia swojego partnera od lat zajmujàcego si´
opracowywaniem w∏asnych silników: FPT Industrial.
Pionierzy: w latach osiemdziesiàtych koncern Fiat opracowa∏
technologi´ Common Rail i w roku 1997 wprowadzi∏ jà do
produkcji masowej w modelu Alfa Romeo 156. Jako pierwszy
wprowadzi∏ jà równie˝ w maszynach rolniczych, a konkretnie
w ciàgniku TS-A. Pionierski. W ka˝dych warunkach.
CzyÊciej: Produkty Fiat S.p.A. cechuje najmniejszy ca∏kowity
poziom emisji CO2 wÊród pojazdów wszystkich producentów
samochodowych w Europie. CzyÊciej. Wsz´dzie.
Udowodniono: W ciàgu ostatnich pi´ciu lat FPT Industrial
wytworzy∏ ju˝ ponad 125 000 silników F5C. NiezawodnoÊç.
Potwierdzona.

T5 Tier4A
przywrócenie
obrotów silnika

T5000 Tier 3
przywrócenie
obrotów silnika

100% D¸
U˚EJ
600

POPRAWIONA PRACA W
STANACH PRZEJÂCIOWYCH

500

Godziny

Spadek pr´dkoÊci
obrotowej silnika

Pr´dkoÊç obrotowa silnika

WZROST
OBCIÑ˚ENIA

400
300
200
100
0

T5
Czas

PROSTE ZARZÑDZANIE PR¢DKOÂCIÑ
OBROTOWÑ SILNIKA (ESM).
KONIEC K¸OPOTLIWEGO
STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ
Wszechstronny ciàgnik musi byç
przystosowany zarówno do prac z u˝yciem
WOM, jak i do ciàgni´cia ci´˝kich ∏adunków.
Nowoczesny uk∏ad zarzàdzania pracà silnika
ESM precyzyjnie zasila silnik paliwem,
dostosowujàc jego pr´dkoÊç obrotowà do
zmiennego obcià˝enia. Dla wygody operatora
mo˝na zaprogramowaç dwie pr´dkoÊci
obrotowe silnika. Nast´pnie mo˝na prze∏àczaç
mi´dzy nimi za pomocà przycisku na dêwigni
sterowania przek∏adnià.

Tier 3 –
konkurencja

NIE ZATRZYMUJ SI¢ W TRUDNYCH
WARUNKACH

WI¢CEJ CZASU NA PRAC¢,
MNIEJ NA KONSERWACJ¢

W firmie New Holland cenimy stany przejÊciowe.
W zasadzie mo˝esz zapytaç: i co z tego wynika?
PodejÊcie to gwarantuje Ci jednak utrzymanie
wydajnoÊci. Mówiàc krótko, Twój niezwykle czu∏y
silnik i jego du˝a rezerwa momentu obrotowego
(wynoszàca 35%) pozostajà do Twojej dyspozycji.
W praktyce, gdy pracujesz w trudnych warunkach,
np. podczas belowania ci´˝kiej kiszonki na
nierównym pokosie, mo˝esz byç pewien, ˝e
pr´dkoÊç jazdy do przodu i pr´dkoÊç WOM nie
zmienià si´ nawet przy ∏adowaniu najwi´kszych
porcji kiszonki do prasy do belowania. Stany
przejÊciowe. Mamy je opanowane.

Nowoczesny projekt oznacza
mniejsze wymagania obs∏ugowe.
Wszystkie modele ciàgników z serii
T5 zapewniajà wiodàcà w sektorze
cz´stotliwoÊç przeglàdów - co
600 motogodzin i korzystajà z ∏atwo
dost´pnych, standardowych olejów.
Wybierz New Holland, aby
zaoszcz´dziç pieniàdze, skróciç czas
przestojów i chroniç Êrodowisko.
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DOK¸ADNIE DOPASOWANA PRZEK¸ADNIA
Ka˝de gospodarstwo ma inne potrzeby. Wprowadzone innowacje
oznaczajà ofert´ sprawdzonych rozwiàzaƒ majàcych na celu
wzrost wydajnoÊci. Dlatego niezale˝nie, czy pracujesz szybko,
czy wolisz wolniejsze tempo, w naszej ofercie przek∏adni zawsze
znajdziesz doskona∏e rozwiàzanie do zaplanowanej pracy.

12X12 POWERSHUTTLE
Podstawowa przek∏adnia 12x12 Powershuttle jest znakomitym wyborem do
zastosowaƒ ogólnych, z idealnym zakresem pr´dkoÊci w pe∏nym obszarze roboczym,
która pozwala optymalnie dostosowywaç pr´dkoÊç jazdy do szerokiej gamy narz´dzi.
Znakomita dla operatorów poszukujàcych tradycyjnego, wytrzyma∏ego systemu, który
oferuje gotowoÊç do pracy niemal natychmiast po wejÊciu do kabiny.

NISKA PR¢DKOÂå PO RAZ PIERWSZY ZAPEWNIA TAKÑ WYDAJNOÂå
Przek∏adnia 20x20 Powershuttle z biegami pe∏zajàcymi jest idealna do zastosowaƒ
specjalistycznych, takich jak uprawa warzyw. Teraz mo˝esz korzystaç z biegów
pe∏zajàcych zapewniajàcych minimalnà pr´dkoÊç 0,2 km/h przy r´cznym sadzeniu
lub zbiorze i maksymalnà pr´dkoÊç transportowà 40 km/h, która pozwoli zawieêç
plony do gospodarstwa.

OSIE DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH
ZAPEWNIAJÑ DU˚Ñ PR¢DKOÂå TRANSPORTOWÑ
Osie tylne (275 mm) do pracy w trudnych warunkach oraz
hamulce o wi´kszej Êrednicy tarczy zapewniajà zadziwiajàcà
skutecznoÊci hamowania nawet podczas transportu najci´˝szych,
w pe∏ni za∏adowanych przyczep.

OPONY. WYBÓR NALE˚Y DO CIEBIE
Nowe maszyny serii T5 dajà Ci mo˝liwoÊç wjazdu
w ka˝de miejsce bez niszczenia gleby. Dost´pnych
jest wiele rodzajów opon, od najwi´kszych R38
zapewniajàcych zwi´kszony przeÊwit nad gruntem,
doskona∏ych do upraw warzywnych i
zmniejszajàcych ubicie gleby oraz poprawiajàcych
w∏aÊciwoÊci trakcyjne, do niskoprofilowych R30,
które umo˝liwiajà dost´p nawet do najni˝szych
budynków gospodarczych. Wybór uzupe∏niajà
trudno zu˝ywalne opony do zastosowaƒ miejskich,
leÊnych i do gleb torfowych. W ciàgnikach firmy
New Holland mo˝liwoÊç wyboru to standard.

PRZEK¸ADNIA DUAL COMMAND Z POWERCLUTCH

ERGONOMICZNY UK¸AD POWERSHUTTLE

Przek∏adnia 24x24 Dual Command™, z prze∏àcznikiem
wysokie/niskie, oferuje prze∏o˝enia dla pe∏nego zakresu
obcià˝eƒ. Po w∏àczeniu w czasie jazdy przek∏adnia zwi´ksza
wartoÊç momentu obrotowego na ko∏ach podczas transportu
na drodze w celu zabezpieczenia przed spowolnieniem na
wzniesieniach. Jest idealna do ci´˝kich warunków polowych,
poniewa˝ oferuje zmniejszenie o 15% pr´dkoÊci przy jeêdzie
do przodu w zamian za zwi´kszenie momentu obrotowego
nawet o 18%. Przycisk PowerClutch ergonomicznie
umieszczony w tylnej cz´Êci dêwigni biegów umo˝liwia
prze∏àczanie oÊmiu biegów w trzech g∏ównych zakresach bez
koniecznoÊci naciskania peda∏u sprz´g∏a, co znakomicie
zmniejsza zm´czenie podczas d∏ugich dni pracy.

Zamontowany w kolumnie uk∏ad elektrohydrauliczny
Powershuttle mo˝na obs∏ugiwaç bez zdejmowania
r´ki z kierownicy, co poprawia bezpieczeƒstwo
operatora podczas pracy z ∏adowaczem czo∏owym.
Mo˝na nawet regulowaç agresywnoÊç uk∏adu za
pomocà prze∏àcznika ergonomicznie umieszczonego
na konsoli Command Arc. Wybierz ustawienie
∏agodne do prac ogólnych w polu, standardowe do
prac codziennych i niezwykle agresywne przy bardzo
cz´stych zmianach kierunku jazdy podczas pracy
z ∏adowaczem. Zbyt ma∏o? Mo˝esz zmieniaç
ustawienia nawet podczas jazdy.
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ZNAKOMITA PR¢DKOÂå. DOSKONA¸E W¸AÂCIWOÂCI
JEZDNE. NIEPORÓWNYWALNA WYGODA
W New Holland wiemy, ˝e aby zwi´kszyç wydajnoÊç, wspó∏czeÊni rolnicy szukajà mo˝liwoÊci maksymalnego
wykorzystania swoich maszyn. Aby poprawiç wydajnoÊç skrzyni biegów, seri´ T5 mo˝na wyposa˝yç w uznanà
przek∏adni´ Electro Command™ znanà u˝ytkownikom serii T6. Ta skrzynia biegów umo˝liwia operatorowi
precyzyjnà regulacj´ pr´dkoÊci dzi´ki mo˝liwoÊci wyboru nawet 8 biegów za pomocà przycisków zmiany biegu
na ni˝szy lub wy˝szy umieszczonych na specjalnej dêwigni sterujàcej bez koniecznoÊci jej fizycznego
przesuwania. Ponadto dodatkowe przyciski zmiany biegów umieszczono równie˝ na konsoli Command Arc.
Mniejsza koniecznoÊç forsowania ràk w kabinie oznacza wi´kszà wygod´ operatora.

ELECTRO COMMAND™
Przek∏adnia pó∏automatyczna Electro Command™ pozwala wybieraç
jeden z oÊmiu biegów za pomocà dwóch przycisków (wy˝szy/ni˝szy)
umieszczonych na dêwigni sterujàcej. Trzeci przycisk s∏u˝y do
zmiany zakresu prze∏o˝eƒ. Operator mo˝e równie˝ zmieniaç bieg na
wy˝szy lub ni˝szy za pomocà przycisków ergonomicznie
rozmieszczonych na konsoli Command Arc. Wybrany bieg mo˝na
∏atwo odczytaç z du˝ego wyÊwietlacza. Wysoka pr´dkoÊç
transportowa wynoszàca 40 km/h jest osiàgana przy zaledwie
1970 obr./min. Co z tego wynika? Ciàgnik T5 Electro Command™
obni˝y Twoje rachunki za paliwo oraz poziom ha∏asu w kabinie.

40,12
37,61

(1970 obr./min)
30,89
25,18
19,64
16,01
13,15
10,72
11,80
9,62
7,96
6,44
5,02
4,09
3,36
2,74
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(1970 obr./min)
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25,48
12
19,87
11
16,20
10
13,30
9
10,85
8
11,94
7
9,73
6
7,99
5
6,52
4
5,08
3
4,14
2 3,40
1 2,77
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INTELLISHIFT ZAPEWNIA P¸YNNÑ
ZMIAN¢ BIEGÓW
Standardowa technologia IntelliShift™ poprawia jakoÊç
prze∏àczania biegów dzi´ki synchronizacji z pr´dkoÊcià
obrotowà silnika i jazdy do przodu. Upraszczajàc: system ten
automatycznie wybiera odpowiedni bieg do wykonywanej
pracy. System IntelliShift zapewnia p∏ynne zmiany biegów,
które zwi´kszajà komfort i wydajnoÊç operatora.

ZAWIESZENIE KABINY COMFORT RIDE™:
TWÓJ PARTNER W KOMFORCIE
Dost´pne w modelach Electro Command™ opcjonalne,
wbudowane zawieszenie kabiny Comfort Ride™
zapewnia zmniejszenie drgaƒ dzia∏ajàcych na operatora
o 25%. Co z tego wynika? Dzi´ki znacznej redukcji drgaƒ
przenoszonych na cia∏o operatora, poziom zm´czenia po
d∏ugim dniu pracy jest ni˝szy.

JAK WOLNO
CHCESZ JECHAå?

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ
KONTROLI TRAKCJI TERRALOCK™

Wybierz opcj´ 32x32 Electro Command
z biegami pe∏zajàcymi, aby uzyskiwaç
pr´dkoÊci obni˝one do 280 m/h.
To idealne rozwiàzanie dla osób
zajmujàcych si´ uprawà warzyw i
uprawami rz´dowymi, a tak˝e
najlepszy sposób efektywnego
uzyskiwania ma∏ych pr´dkoÊci.

Renomowane rozwiàzanie Terralock™ firmy New Holland
jest proste w konfiguracji i obs∏udze. Uk∏ad automatycznie
zarzàdza w∏àczaniem nap´du przedniej osi oraz blokuje
zarówno przedni jak i tylny, mechanizm ró˝nicowy.
Informacje o pr´dkoÊci jazdy i kàcie skr´tu s∏u˝à do
okreÊlenia chwili, w której ma nastàpiç zablokowanie
mechanizmu ró˝nicowego i, w razie potrzeby, od∏àczenie
nap´du wszystkich kó∏. Dlaczego? Aby zapewniç
najmniejszy promieƒ skr´tu i zredukowaç napr´˝enia w
uk∏adzie przeniesienia nap´du.
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WYDAJNOÂå ¸ADOWACZA CZO¸OWEGO
I UK¸ADU ZAWIESZENIA NARZ¢DZI
W firmie New Holland wiemy, ˝e ca∏kowita kompletacja fabryczna jest znacznie lepszym
rozwiàzaniem ni˝ dostosowywanie produktu po jego wprowadzeniu na rynek. Z tego
w∏aÊnie powodu seria T5 zosta∏a zaprojektowana z myÊlà o wspó∏pracy z ∏adowaczami
czo∏owymi i przednim uk∏adem zawieszenia narz´dzi. Seria T5 jest w pe∏ni zgodna z
rodzinà ∏adowaczy czo∏owych New Holland 700TL: jest to perfekcyjne po∏àczenie
gwarantujàce znakomità wydajnoÊç. Ju˝ nie trzeba wybieraç pomi´dzy ∏adowaczem
czo∏owym a przednim zawieszeniem narz´dzi. Z nowà serià T5 mo˝esz korzystaç z obu.

KONSTRUKCJA FOPS: TWÓJ PARTNER W KWESTII BEZPIECZE¡STWA
New Holland oferuje ca∏kowicie bezpiecznà prac´ z ∏adowaczem, poniewa˝ seria
maszyn T5 jest w pe∏ni zgodna z uk∏adem FOPS (Falling Object Protection System)
chroniàcym przed obra˝eniami od spadajàcych obiektów.

ZWI¢KSZENIE STABILNOÂCI
Ramiona mocujàce ∏adowacza przesuni´to a˝ o 150 mm w ty∏ w stosunku do Êrodka
ciàgnika, co pozwoli∏o znaczàco zwi´kszyç ogólnà równowag´ maszyny. Dzi´ki
przeniesieniu Êrodka ci´˝koÊci ciàgnika T5 istotnie zwi´kszono jego stabilnoÊç
podczas przewo˝enia ci´˝kich ∏adunków przy pe∏nym wysuni´ciu narz´dzia.

DU˚Y ZASI¢G, SI¸A I WYDAJNOÂå
Najistotniejsze parametry techniczne serii 700TL sà imponujàce: maksymalna
wysokoÊç podnoszenia równa 4,07 metra i udêwig do 2304 kg sprawiajà, ˝e dla gamy
tych produktów nie ma zadaƒ niewykonalnych. Liczby mówià same za siebie.
Ale to jeszcze nie wszystko. Uk∏ad przewodów hydraulicznych jest wbudowany
w ram´ ∏adowacza, co znaczàco poprawia widocznoÊç do przodu. To z kolei
umo˝liwia precyzyjne wykonywanie czynnoÊci i zapobiega potencjalnym otarciom
maszyny przy poruszaniu si´ w wàskich przestrzeniach.

MODELE

730TL

Maks. wysokoÊç podnoszenia

(m) 3,7

Maksymalny udêwig

(kg) 2060

740TL

750TL

3,7

4

2539

2304

T5.95

●

O

O

T5.105

O

●

O

T5.115

O

O

●

● Zalecane

O Opcjonalne

SZYBKI MONTA˚ I OD¸ÑCZANIE
Narz´dzia robocze mo˝na szybko i ∏atwo montowaç dzi´ki technologii
szybkoz∏àczy. Do zabezpieczenia narz´dzia s∏u˝y jedno z∏àcze bezpieczeƒstwa,
co znaczàco skraca czas przestoju na placu monta˝owym, a wyd∏u˝a mo˝liwy
czas pracy w polu. Czy zawsze potrzebujesz ∏adowacza? Teraz mo˝esz obni˝yç
koszty eksploatacji ciàgnika, zdejmujàc ∏adowacz, gdy nie jest potrzebny. Nie bez
powodu zaopatrzono go we wbudowane stojaki do bezpiecznego przechowywania
i pojedyncze szybkoz∏àcze dodatkowo skracajàce proces monta˝u.

WI¢KSZA ELASTYCZNOÂå DZI¢KI WIELOFUNKCYJNEMU
PRZEDNIEMU UK¸ADOWI ZAWIESZENIA NARZ¢DZIA I WOM
Montowany fabrycznie przedni uk∏ad zawieszenia narz´dzia zapewnia udêwig
do 1850 kg, a WOM o pr´dkoÊci 1000 obr./min dodatkowo zwi´ksza
wszechstronnoÊç tej serii maszyn. U˝ytkownicy pracujàcy przy przerabianiu
siana i paszy, którzy wykorzystujà zamontowane z przodu kosiarki, b´dà
zastanawiaç si´, jak mogli dotychczas pracowaç bez takiego wyposa˝enia!
Montowany dodatkowo wspornik przedni oferuje mo˝liwoÊç monta˝u
wymiennych zawieszeƒ, co zwi´ksza wszechstronnoÊç i oznacza, ˝e u˝ytkownik
mo˝e wybieraç pomi´dzy przednim noÊnikiem obcià˝enia, doskona∏ym w swojej
klasie przednim uk∏adem zawieszenia narz´dzi a WOM (doskona∏ym do
zastosowaƒ komunalnych) i daje nowe mo˝liwoÊci w prowadzeniu dzia∏alnoÊci.

18 19 WOM I UK¸AD HYDRAULICZNY

DOSKONA¸Y UK¸AD HYDRAULICZNY
MOC I DOK¸ADNOÂå
Standardowa pompa o wydajnoÊci 65 litrów/min doskonale sprawdza si´ w pracach ogólnych.
Opcjonalna pompa MegaFlow™ oferuje samodzielnà wydajnoÊç nawet do 84 litrów/min, co doskonale
spe∏nia wymagania zastosowaƒ znacznie obcià˝ajàcych uk∏ad hydrauliczny, jak np. owijanie bel czy
przycinanie ˝ywop∏otów. Nowe zawory mi´dzyosiowe reagujàce na obcià˝enie, sterowane za pomocà
ergonomicznego drà˝ka, gwarantujà bardzo krótkie cykle pracy ∏adowacza, a kierowanie pozostaje
zawsze ∏atwe i precyzyjne dzi´ki specjalnej pompie wspomagajàcej o wydajnoÊci 43 l/min.

WYSOKOWYDAJNY TYLNY UK¸AD
ZAWIESZENIA NARZ¢DZIA
Ciàg∏y udêwig tylnego uk∏adu zawieszenia
narz´dzi mierzony na koƒcówkach
kulistych wynosi 5420 kg dzi´ki
zastosowaniu dodatkowych zewn´trznych
si∏owników wspomagajàcych. Po prostu –
wytrzyma∏a i wysokowydajna konstrukcja
oznacza, ˝e ciàgnik T5 mo˝e podnieÊç
ci´˝ar przewy˝szajàcy jego w∏asnà mas´.
Imponujàce. Prawda?

AUTOMATYCZNA OBS¸UGA WOM
Mo˝liwe jest wybranie trybu automatycznej
obs∏ugi zespo∏u WOM umo˝liwiajàcego
wy∏àczenie tego uk∏adu w chwili
podniesienia uk∏adu zawieszenia tylnego
powy˝ej ustalonej wczeÊniej pozycji.
Chroni to WOM, a tak˝e ciàgnik przed
ewentualnym uszkodzeniem. System ten
ponownie w∏àcza nap´d w chwili
opuszczenia uk∏adu zawieszenia narz´dzi.

PRECYZYJNA OBS¸UGA ZACZEPU
Ciàgnik T5 raz na zawsze k∏adzie kres
koniecznoÊci ciàg∏ego wysiadania z kabiny.
Elementy sterujàce tylnym uk∏adem
mocowania narz´dzia i WOM
zamontowane na b∏otniku umo˝liwiajà
bezpieczny i wygodny monta˝ nawet
najbardziej wymagajàcych narz´dzi.

DRÑ˚EK MECHANICZNY
LUB ELEKTRONICZNY:
WYBÓR NALE˚Y DO CIEBIE

PRECYZYJNY ELEKTRONICZNY
UK¸AD REGULACJI
ZAG¸¢BIENIA NARZ¢DZIA (EDC)

Ciàgnik z serii T5 mo˝na zamówiç
z maksymalnie trzema zdalnymi
zaworami mi´dzyosiowymi
s∏u˝àcymi do zasilania
specjalistycznych narz´dzi lub
∏adowacza. Zaworami steruje si´ za
pomocà ergonomicznego,
zintegrowanego drà˝ka w kabinie.
Drà˝ek mechaniczny jest wytrzyma∏y
i funkcjonalny, i zapewnia pewne
sterowanie. Mo˝esz te˝ wybraç
opcjonalny drà˝ek elektroniczny, do
którego precyzyjnej obs∏ugi
wystarczy ledwie dotkni´cie palcem.

Ergonomiczna myszka do sterowania
uk∏adem EDC znajduje si´ wprost pod
prawà d∏onià i umo˝liwia wygodnà
obs∏ug´ jednà r´kà dzi´ki uznanemu
projektowi specjalistów New Holland.
Sterowanie podnoszeniem uk∏adu
zawieszenia i zag∏´bianiem narz´dzia
zapewnia równomiernà upraw´ pól za
ka˝dym razem. Przyciski do szybkiego
podnoszenia i opuszczania uk∏adu
zawieszenia narz´dzia dodatkowo
u∏atwiajà i przyspieszajà powrót narz´dzia
do pracy po nawrotach, umo˝liwiajàc
szybszà upraw´ i wi´kszà wydajnoÊç.

WOM: WYBÓR PR¢DKOÂCI I UK¸AD
MI¢KKIEGO STARTU
Pe∏en zakres pr´dkoÊci obrotowych WOM mo˝na
wybieraç za pomocà ergonomicznej dêwigni
umieszczonej z prawej strony operatora. Dost´pne
opcje pr´dkoÊci WOM obejmujà 540, 1000
i 540 ECO, uzyskiwanej przy pr´dkoÊci obrotowej
silnika wynoszàcej zaledwie 1500 obr./min, co
zmniejsza zu˝ycie paliwa i zapewnia cisz´ w
kabinie operatora. Ciàgnik mo˝e byç równie˝
wyposa˝ony w WOM pracujàcy z pr´dkoÊcià jazdy,
który uruchamia si´ za pomocà specjalnej dêwigni
umieszczonej przy lewej r´ce operatora. Rozruch
WOM z uk∏adem mi´kkiego startu za pomocà
specjalnego prze∏àcznika na konsoli Command Arc
pomaga chroniç ciàgnik i aktualnie wykorzystywane
narz´dzie przed nag∏ymi zmianami obcià˝enia.
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360°: T5
Nowa seria ciàgników T5 powsta∏a z myÊlà o jak naj∏atwiejszej obs∏udze codziennej. Wszystkie punkty
serwisowe sà ∏atwo dost´pne z poziomu pod∏o˝a, a niezmiernie d∏ugie okresy pracy bezobs∏ugowej
(600 motogodzin) oznaczajà, ˝e maszyny te b´dà mog∏y sp´dzaç wi´cej czasu w swoim naturalnym
Êrodowisku, pracujàc dok∏adnie tak, jak chcesz.

Punkty kontroli oleju
silnikowego i punkty
nape∏niania sà ∏atwo dost´pne
bez koniecznoÊci podnoszenia
maski. Dzi´ki temu rutynowe
kontrole sà szybsze, zaÊ
serwisowanie prostsze.

Filtr powietrza w kabinie mo˝na
wymieniç lub oczyÊciç,
otwierajàc ∏atwo dost´pnà
klapk´ po∏o˝onà na b∏otniku.

• Uzupe∏nienie
pojemnika na p∏yn
spryskiwacza
mo˝liwe jest przez
tylne okno.

• Jednocz´Êciowa, blokowana
pokrywa silnika otwiera si´
szeroko, u∏atwiajàc dost´p
w celu serwisowania.

• Ch∏odnice uk∏adu
ch∏odzenia mozna ∏atwo
wysunàç w celu
dok∏adnego oczyszczenia.

• Cyklonowe filtry powietrza
mo˝na ∏atwo skontrolowaç,
oczyÊciç lub wymieniç bez
korzystania z narz´dzi.

• Zamykany zbiornik paliwa
mo˝na wygodnie nape∏niç
z poziomu pod∏o˝a.

FINANSOWANIE DOSTOSOWANE
DO TWOJEGO BIZNESU
Spó∏ka us∏ug finansowych firmy
New Holland, CNH Capital, cieszy si´
powszechnym uznaniem i pe∏nym
zaufaniem w sektorze rolniczym.
Dost´pne sà us∏ugi doradcze oraz pakiety
finansowe dostosowane do Twoich
indywidualnych potrzeb. Dzi´ki
CNH Capital zyskasz spokój ducha
wynikajàcy z pomocy spó∏ki finansowej
wyspecjalizowanej w sektorze rolniczym.

WYSZKOLENI, ABY ZAPEWNIå
CI NAJLEPSZE WSPARCIE
TECHNICZNE
Zaanga˝owani technicy pracujàcy u Twojego
dystrybutora urzàdzeƒ New Holland
przechodzà okresowe szkolenia. które
dostarczajà im najnowszej wiedzy. Sà one
prowadzone zarówno w formie kursów on-line,
jak i intensywnych zaj´ç w salach lekcyjnych.
Takie nowoczesne podejÊcie gwarantuje,
˝e Twój dystrybutor b´dzie potrafi∏
odpowiednio zadbaç o najnowsze i najbardziej
zaawansowane produkty New Holland.

SERVICE PLUS –
D¸UGOTRWA¸A OCHRONA
Us∏uga Service Plus Êwiadczona przez
Covéa Fleet zapewnia w∏aÊcicielom
maszyn rolniczych New Holland
dodatkowà ochron´ w momencie
wygaÊni´cia standardowej gwarancji
producenta. Wi´cej informacji udzieli
najbli˝szy dystrybutor.
Obowiàzujà warunki umowy.

AKCESORIA MONTOWANE
PRZEZ DYSTRYBUTORA
Twój dystrybutor mo˝e
dostarczyç i zamontowaç ca∏à
gam´ zatwierdzonych
akcesoriów s∏u˝àcych do
optymalizacji osiàgów maszyny
we wszystkich warunkach.
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WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM

Czy chcesz, aby firma New Holland sta∏a
si´ cz´Êcià Twojego codziennego ˝ycia?
Zapoznaj si´ z bogatà ofertà produktów
na stronie www.newhollandstyle.com.
Obejmuje ona wytrzyma∏à odzie˝
roboczà, ogromny wybór modeli maszyn
i wiele, wiele innych produktów.
New Holland. Dopasowujemy si´ do
potrzeb klientów.
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MODELE

T5.95

T5.105

T5.115

Silnik*
Liczba cylindrów / Uk∏ad dolotowy / Liczba zaworów / Poziom emisji
Uk∏ad paliwowy – wysokociÊnieniowa szyna Common Rail
PojemnoÊç
(cm3)
Ârednica i skok cylindra
(mm)
Zatwierdzona mieszanka biodiesel
Moc maks. / znamionowa w koniach mechanicznych
– ISO TR14396 – ECE R120
(kW / KM)
Pr´dkoÊç znamionowa silnika
(obr./min)
Maks. moment obrotowy – ISO TR14396 przy 1500 obr/min
(Nm)
Skok momentu obrotowego
(%)
Zarzàdzanie pr´dkoÊcià obrotowà silnika***
PojemnoÊç zbiornika paliwa w modelach ze skrzyniami Powershuttle
i Dual Command™
(w litrach)
PojemnoÊç zbiornika paliwa w modelach z Electro Command™
(w litrach)
Okres mi´dzyprzeglàdowy
(w godzinach)
Przek∏adnia Powershuttle (30/40 km/h)
Liczba biegów
(Do przodu x Wstecz)
Dêwignia przek∏adni Powershuttle z regulatorem agresywnoÊci
Pr´dkoÊç minimalna (30/40 km/h)
(km/h)
Liczba biegów w zakresie roboczym 4–12 km/h
Przek∏adnia Powershuttle [opcjonalne biegi pe∏zajàce (30/40 km/h)]
Liczba biegów
(Do przodu x Wstecz)
Dêwignia przek∏adni Powershuttle z regulatorem agresywnoÊci
Pr´dkoÊç minimalna (30/40 km/h)
(km/h)
Liczba biegów w zakresie roboczym 4–12 km/h
Przek∏adnia Dual Command™ (30/40 km/h)
Liczba biegów
(Do przodu x Wstecz)
Dêwignia przek∏adni Powershuttle z regulatorem agresywnoÊci
Pr´dkoÊç minimalna (30/40 km/h)
(km/h)
Sprz´g∏o Power Clutch
Liczba biegów w zakresie roboczym 4–12 km/h
Przek∏adnia Electro Command™ (40 km/h ECO)
Dêwignia Powershuttle
Liczba biegów
(Do przodu x Wstecz)
Pr´dkoÊç minimalna
(km/h)
Uk∏ad IntelliShift™
Przek∏adnia Electro Command™ [opcjonalne biegi pe∏zajàce (30/40 km/h ECO)]
Dêwignia Powershuttle
Liczba biegów
(Do przodu x Wstecz)
Pr´dkoÊç minimalna
(km/h)
Uk∏ad IntelliShift™
Uk∏ad elektryczny
Alternator 12 V standardowy/opcjonalny
(A)
PojemnoÊç standardowego akumulatora
(CCA / Ah)
Osie
OÊ przednia z nap´dem na 4 ko∏a (4WD)
Kàt skr´tu
(°)
Dynamiczne zderzaki przednie
Elektrohydrauliczne za∏àczanie nap´du na 4 ko∏a (4WD)
Elektrohydrauliczny mech. ró˝n. Za∏àczanie blokady
Funkcje Terralock™***
Promieƒ skr´tu
(mm)
Uk∏ad hydrauliczny
O sta∏ym wydatku
PrzepustowoÊç / ciÊnienie standardowej pompy g∏ównej przy 2300 obr./min
(l/min / bar)
PrzepustowoÊç / ciÊnienie opcjonalnej pompy MegaFlow™ przy 2300 obr./min (l/min / bar)
PrzepustowoÊç/ciÊnienie standardowej pompy serwisowej przy 2300 obr./min (l/min / bar)
PrzepustowoÊç/ciÊnienie opcjonalnej pompy serwisowej MegaFlow™
przy 2300 obr./min
(l/min / bar)
Uk∏ad elektronicznej regulacji zag∏´biania narz´dzia (EDC)
Zawory zdalne
Typ
Maks. liczba zaworów tylnych / kana∏ów odprowadzajàcych / wylotów
Maks. liczba zaworów mi´dzyosiowych (mechanicznych i elektrohydraulicznych) / wylotów
Sterowanie drà˝kiem zaworów mi´dzyosiowych (mechanicznych i elektrohydraulicznych)
Uk∏ad zawieszenia narz´dzi
Kategoria tylnego uk∏adu zawieszenia narz´dzi
Maks. udêwig na koƒcówkach kulowych
(kg)
Maks. udêwig w ca∏ym zakresie (610 mm za koƒcówkami kulistymi)
(kg)
Udêwig przedniego uk∏adu zawieszenia narz´dzi na koƒcówkach kulowych
(w pe∏nym zakresie)
(kg)
Przygotowany do wspó∏pracy z ∏adowaczem czo∏owym
Zintegrowany drà˝ek sterujàcy ∏adowaczem

F5C
4 / T / 2 / Tier 4A
●
3400
99x110
B20**

F5C
4 / T / 2 / Tier 4A
●
3400
99x110
B20**

F5C
4 / T / 2 / Tier 4A
●
3400
99x110
B20**

73 / 99
2300
407
34
O

79 / 107
2300
444
35
O

84 / 114
2300
461
32
O

140
160
600
O
12 x 12
●
1,68 / 2,0
6
O
20 x 20
●
0,23 / 0,27
6
O
24 x 24
●
1,48 / 1,76
O
12
O
●
16 x 16
2,27
●
O
●
32 x 32
0,28
●

140
160
600
O
12 x 12
●
1,68 / 2,0
6
O
20 x 20
●
0,23 / 0,27
6
O
25 x 24
●
1,48 / 1,76
O
12
O
●
16 x 16
2,27
●
O
●
32 x 32
0,28
●

140
160
600
O
12 x 12
●
1,68 / 2,0
6
O
20 x 20
●
0,23 / 0,27
6
O
26 x 24
●
1,48 / 1,76
O
12
O
●
16 x 16
2,27
●
O
●
32 x 32
0,28
●

120 / 150
960 / 132

120 / 150
961 / 132

120 / 150
962 / 132

●
60
O
●
O
O
4040

●
60
O
●
O
O
4040

●
60
O
●
O
O
4040

●
65 / 190
84 / 190
38 / 170

●
65 / 190
84 / 190
38 / 170

●
65 / 190
84 / 190
38 / 170

43 / 170
●

43 / 170
●

43 / 170
●

Deluxe
3/1/8
2/4
O

Deluxe
3/1/8
2/4
O

Deluxe
3/1/8
2/4
O

2
5420
2900

2
5420
2900

2
5420
2900

1850
O
O

1850
O
O

1850
O
O

MODELE

T5.95

WOM
Elektrohydrauliczne za∏àczanie WOM
●
Aktywacja mi´kkiego startu WOM
●
Automatyczny WOM***
O
Pr´dkoÊç obrotowa silnika przy: 540 / 1000
(obr./min) 1938 / 1926
540 / 540E / 1000
(obr./min) 1938 / 1535 / 1926
Pr´dkoÊç jazdy
O
Hamulce
Hydrauliczne hamulce przyczepy
O
Opcjonalne hamulce pneumatyczne ciàgnika
O
Kabina
Kabina Deluxe VisionView™ z FOPS OECD kod 10 poziom 1
●
Kabina Deluxe VisionView™ kategoria zgodna z EN 15695
2
Okno dachowe z du˝ym polem widzenia
O
Otwierana szyba przednia
O
Wycieraczka / spryskiwacz szyby tylnej
O
Komfortowy, amortyzowany fotel z pasem bezpieczeƒstwa
●
Fotel standardowy z amortyzacjà pneumatycznà i pasem bezpieczeƒstwa
O
Fotel Auto Comfort™ z pasami bezpieczeƒstwa
O
Fotel instruktora z pasem bezpieczeƒstwa
O
Regulowana kolumna kierownicy
O
Klimatyzacja
O
Filtry recyrkulacji powietrza
●
Radio z odtwarzaczem MP3 (z dodatk. gniazdem wej.)
O
Teleskopowe lusterka odporne na wstrzàsy
O
Zawieszenie kabiny Comfort Ride™***
O
Montowane na b∏otnikach zewn´trzne elementy sterujàce zespo∏u WOM i uk∏adu
zawieszenia narz´dzi
O
Monitor wydajnoÊci z rozszerzonà klawiaturà i z∏àczem ISO 11786
O
Uchwyt do monta˝u monitora w kabinie
O
Poziom ha∏asu w kabinie Deluxe VisionView™ – zgodny z dyr. 77/311/EWG
(dBA)
Fabrycznie zamontowane obrotowe Êwiat∏a b∏yskowe (1/2)
O
Masy
Minimalna masa bez docià˝enia / wysy∏kowa:
Modele z Powershuttle i Dual Command™
(kg) 4250
Modele z Electro Command™
(kg) 4350
Dopuszczalna masa ca∏kowita
(kg) 7400

T5.105

T5.115

●
●
O
1938 / 1926
1938 / 1535 / 1926
O

●
●
O
1938 / 1926
1938 / 1535 / 1926
O

O
O

O
O

●
2
O
O
O
●
O
O
O
O
O
●
O
O
O

●
2
O
O
O
●
O
O
O
O
O
●
O
O
O

O
O
O

O
O
O
74

O

O

4250
4350
7400

4250
4350
7400

● Standardowo
O Opcjonalnie
* Opracowany przez FPT Industrial
**Mieszanka Biodiesel musi byç w pe∏ni zgodna z najnowszà specyfikacjà EN14214:2009 dotyczàcà paliwa,
a obs∏uga ma byç zgodna z wytycznymi zawartymi w podr´czniku operatora *** Tylko modele Electro Command™

C
D

G
F
B

E
A

WYMIARY
Wymiary przy oponach tylnych****
A D∏ugoÊç ca∏kowita od wspornika przedniego do tylnego uk∏. zawieszenia narz´dzia

16.9R30
(mm) 4161

16.9R34

16.9R38

4161

4161
1913

B SzerokoÊç min.

(mm) 1913

1913

C WysokoÊç w Êrodku osi tylnej do szczytu dachu kabiny Powershuttle / Dual Command™

(mm) 1897

1897

1897

Wys. od Êrodka osi tylnej do szczytu kabiny Electro Command™

(mm) 1940

1940

1940

WysokoÊç w Êrodku osi tylnej do szczytu dachu kabiny z zawieszeniem Comfort Ride™ Electro Command™

(mm) 1980

1980

1980

(mm) 2557

2612

2657

Minimalna wys. ca∏kowita Electro Command™

(mm) 2600

2655

2700

Minimalna wys. ca∏kowita Electro Command™ z zawieszeniem Comfort Ride™

(mm) 2640

2695

2740

(mm) 2350

2350

2350

(mm) 2380

2380

2380

F Rozstaw kó∏ (min./maks.)

(mm) 1430 - 2150

1431 - 2150

1432 - 2150

G PrzeÊwit

(mm) 395

450

495

D Minimalna wys. ca∏kowita Powershuttle / Dual Command™

E Rozstaw osi Powershuttle / Dual Command™
Rozstaw osi Electro Command™

**** Oprócz wymienionych sà dost´pne inne rozmiary opon tylnych: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 420/85R34, 380/80R38, 340/85R38,
18.4R34, 16.9R38, 16.9R34, 16.9R30, 14.9R38, 13.6R38

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. – 10/13 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 130009/POL

Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

NAJWY˚SZA DOST¢PNOÂå

