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NEW HOLLAND TD3.50

TRADYCJA. NOWOCZESNE ROZWIÑZANIA.
¸ATWOÂå OBS¸UGI
Firma New Holland szczyci si´ wieloletnim doÊwiadczeniem
w dziedzinie produkcji wydajnych i niezawodnych ciàgników.
Platformowy ciàgnik TD3.50 o mocy znamionowej 48 KM,
wyposa˝ony w nap´d na 4 ko∏a i konstrukcj´ ROPS,
zaprojektowany i zbudowany tak, aby spe∏niç wymagania
stawiane dobrze skonstruowanej i sprawdzonej maszynie
roboczej, jest ekonomiczny, ∏atwy w u˝ytkowaniu
i w prowadzeniu. Oferuje pe∏nà gam´ funkcji, wysokie
osiàgi w polu i w obejÊciu oraz niskie koszty eksploatacji.
TD3.50: korzystny stosunek wskaênik do ceny, wi´ksza
wydajnoÊç w Twoim gospodarstwie.

NI˚SZE KOSZTY. RZECZYWISTA WARTOÂå
Przy pr´dkoÊci 1800 obr./min zu˝ycie paliwa mo˝e spaÊç
do 185/kWh. D∏ugie okresy pracy mi´dzyobs∏ugowej,
które dla tego silnika wynoszà 300 godzin, zapewniajà
niskie koszty eksploatacji. Solidna konstrukcja
gwarantuje d∏ugà ˝ywotnoÊç i wysokà wartoÊç
odsprzeda˝y. W firmie New Holland wysoka wydajnoÊç
ma przyst´pnà cen´.

WYPOSA˚ONY
POD KÑTEM WYDAJNOÂCI
Przek∏adnia 8x8 Synchro Shuttle™ oferuje
cztery biegu do przodu i do ty∏u na niskich
i wysokich zakresach. ¸atwa w obs∏udze
przek∏adnia zapewnia pr´dkoÊci jazdy od
2,8 do 33,00 km/h. Dobrze zestopniowane
prze∏o˝enia jazdy do przodu i do ty∏u
u∏atwiajà manewrowanie oraz zapewniajà
wysokà wydajnoÊç.

WBUDOWANA SI¸A
Nap´d przedniej osi uk∏adu
nap´du na 4 ko∏a jest w∏àczany
mechanicznie a mechanizm
ró˝nicowy o ograniczonym
poÊlizgu zwi´ksza przyczepnoÊç
w trudnych warunkach.

JEDEN DO WSZYSTKIEGO
Wielozadaniowy ciàgnik TD3.50
b´dzie idealnym pomocnikiem dla
rolników pracujàcych w niewielkich
gospodarstwach lub w niepe∏nym
wymiarze godzin oraz mo˝e byç
wydajnà maszynà pomocniczà
w gospodarstwach Êredniej wielkoÊci.

KOMFORT I ERGONOMIA
W ciàgniku TD3.50 wszystkie g∏ówne
sterowniki znajdujà si´ we w∏aÊciwym
miejscu. Równie wa˝ne jest to, ˝e
powtarzalne zadania mo˝na wykonywaç
z wi´kszà ∏atwoÊcià, poniewa˝ urzàdzenia
sterownicze umieszczone sà blisko
siebie. Pomaga to zmniejszyç zm´czenie
operatora i u∏atwia obs∏ug´ maszyny.

P¸YNNA ZMIANA KIERUNKU
System Synchro Shuttle™ sprawia, ˝e
zmiany kierunku odbywajà si´ szybko
i ∏atwo. Nie ma potrzeby zmiany
prze∏o˝enia podczas zmieniania kierunku.
Operator u˝ywa tylko specjalnej dêwigni
wahad∏owej i sprz´g∏a. Wynik? Bardziej
p∏ynna zmiana biegów, oszcz´dnoÊç
czasu, wi´ksza wygoda i wydajnoÊç.

W¸AÂCIWE WYMIARY
DLA TWOICH ZASTOSOWA¡
Ciàgnik New Holland TD3.50, o wysokoÊci
poni˝ej 2 m, nie jest zwyk∏à maszynà
kompaktowà: nale˝y do grupy
najzwrotniejszych ciàgników w swej klasie.
Ma∏a wysokoÊç, wysoka wszechstronnoÊç,
∏atwa obs∏uga: ciàgnikiem TD3.50 mo˝esz
dojechaç wsz´dzie i wykonaç ka˝dà prac´.

WSZECHSTRONNOÂå W POLU
Lekki i mocny ciàgnik TD3.50
jest doskona∏ym rozwiàzaniem
dla takich prac, jak nawo˝enie
pog∏ówne, koszenie i belowanie.
Dzi´ki nap´dowi 4WD, ciàgniki
te radzà sobie równie dobrze przy
uprawie roli, siewie maszynowym
i lekkich pracach pociàgowych.

WSZECHSTRONNOÂå
PRZEZ CA¸Y ROK
Firma New Holland posiada
bezkonkurencyjnà bieg∏oÊç w
pracach projektowych i rozwojowych
w dziedzinie ma∏ych ciàgników.
Model TD3.50 jest idealny
dla ma∏ych gospodarstw rolnych
i hodowlanych. Posiada wszystkie
cechy, aby spe∏niaç wymagania
stawiane w ma∏ych osiedlach,
obiektach komunalnych i szklarniach.

SPECYFIKACJE

MODEL

TD3.50

Silnik
Liczba cylindrów/Uk∏ad dolotowy/Liczba zaworów
PojemnoÊç skokowa
Moc maksymalna – wg ISO TR14396 – ECE R120
Znamionowa pr´dkoÊç obrotowa silnika
PojemnoÊç zbiornika paliwa

4/wolnossàcy/2
(cm ) 2216
3

[kW/KM] 36/48
(obr./min) 2800
(l) 54

Przek∏adnia
Przek∏adnia 8x8 Synchro Shuttle™
Pr´dkoÊç maksymalna

l

(km/h) 33,00

Osie
Osie przednie nap´du na 4 ko∏a

w∏àczane mechanicznie

Uk∏ad hydrauliczny
WydajnoÊç pompy g∏ównej

(l/min) 40

CiÊnienie pompy

(bary) 175

WydajnoÊç pompy wspomagania uk∏adu kierowniczego

(l/min) 21
(liczba) 1

Uk∏ad zawieszenia narz´dzi
Maks. udêwig na koƒcówkach kulowych
Lift-O-Matic™

(kg) 1430
l

WOM
Tylny WOM

(obr./min) 540 i obroty zale˝ne

Opony
Maksymalny rozmiar opon tylnych

24"/28"

Wymiary
Rozstaw osi
Masa

(mm) 1984
(kg) 1930

l Standard

TWÓJ LOKALNY DEALER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Informacje i pomoc: 7 dni w tygodniu, 24 godz./dob´
Po∏àczenia telefoniczne z zespo∏em Top Service z telefonów stacjonarnych na terenie ca∏ej Polski, sà bezp∏atne.
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. – 02/11 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce – 100020/POL

Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki
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