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WSZECHSTRONNOÂå, MOC I WYDAJNOÂå
JESZCZE WI¢KSZA PRZYJEMNOÂå Z PRACY NA ROLI. ULEPSZONA SERIA CIÑGNIKÓW T4 POWERSTAR.
Ulepszona seria trzech modeli ciàgników T4 PowerStar™ powsta∏a, aby otworzyç przed Tobà ca∏kowicie nowy wymiar pracy na roli.
Dzi´ki mo˝liwoÊci wyboru mi´dzy silnikami o mocy od 55 do 75 KM nawet najbardziej wymagajàcy u˝ytkownicy b´dà mogli w pe∏ni
spe∏niç swoje oczekiwania. Maszyny spe∏niajà jeszcze bardziej rygorystyczne wymogi normy emisji spalin Tier 4B. Zastosowanie
silników z uk∏adem wtryskowym Common Rail pozwala na oszcz´dnoÊç paliwa i zwi´kszenie wydajnoÊci. Nowe ciàgniki z serii T4
PowerStar, które wyró˝nia charakterystyczny wyglàd i doskona∏e osiàgi, mogà byç najwa˝niejszym elementem Twojego gospodarstwa.

NIEZRÓWNANA PRZYJEMNOÂå Z JAZDY
Nawet najd∏u˝szy dzieƒ pracy mija b∏yskawicznie w kabinie deluxe VisionView™, która zosta∏a zaprojektowana specjalnie w celu
maksymalnego zwi´kszenia komfortu pracy. W jaki sposób? Kabin´ zaprojektowano z pomocà programów do tworzenia rzeczywistoÊci
wirtualnej po wszechstronnych konsultacjach z wieloma klientami. Dlatego zapewnia ona ergonomi´ i wygod´ wszystkim operatorom,
wyznaczajàc nowe standardy bran˝owe w tym sektorze rynku. Dzi´ki zaawansowanemu systemowi klimatyzacji i pe∏nowymiarowemu
fotelowi instruktora kabina T4 PowerStar zapewnia nieporównywalnà wr´cz wygod´. PrzyjemnoÊç gwarantowana.

MOC I WYDAJNOÂå
Szukasz ciàgnika, który cechuje si´ bardzo wysokà wydajnoÊcià i niewielkimi rozmiarami? Nie ma lepszej propozycji ni˝ nowy ciàgnik 
T4 PowerStar. Zaawansowane technologicznie silniki z uk∏adem wtryskowym Common Rail umo˝liwiajà precyzyjne podawanie paliwa,
skracajàc czas reakcji i zwi´kszajàc wydajnoÊç, a tak˝e ograniczajàc zu˝ycie paliwa. Krzywa mocy maszyn z tej serii jest sta∏a w zakresie
od 1900 do 2100 obr./min, co pozwala na utrzymanie mocy podczas wykonywania wymagajàcych prac. Ciàgniki te zapewniajà wi´kszà
oszcz´dnoÊç paliwa dzi´ki optymalnemu stosunkowi mocy do masy, który wynosi zaledwie 30,4 kg/KM. Ca∏kowicie zintegrowany
∏adowacz czo∏owy o krótkim cyklu roboczym zapewnia jeszcze wy˝szà wydajnoÊç podczas pracy, szczególnie w po∏àczeniu 
z hydraulicznà przek∏adnià Powershuttle. WydajnoÊç gwarantowana.

NI˚SZE KOSZTY EKSPLOATACJI
Firma New Holland skupia si´ na zwi´kszaniu rentownoÊci Twojej dzia∏alnoÊci poprzez obni˝anie kosztów eksploatacji. Nowe silniki z
uk∏adem wtryskowym Common Rail zmniejszajà zu˝ycie paliwa nawet o 13% w porównaniu z poprzednimi modelami. Spe∏niajàcy wymogi
normy Tier 4B silnik odznacza si´ mniejszymi wymogami konserwacyjnymi i brakiem koniecznoÊci regeneracji. Utrzymanie ciàgnika w
doskona∏ym stanie technicznym jeszcze nigdy nie by∏o tak proste: d∏u˝sze, 600-godzinne okresy mi´dzy przeglàdami, ∏atwe codzienne
przeglàdy dzi´ki jednocz´Êciowej pokrywie silnika oraz dost´p do punktów serwisowych z poziomu gruntu.

MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOÂå
Ka˝de gospodarstwo jest inne, dlatego nowy ciàgnik T4 PowerStar™ zaprojektowano z myÊlà o jak najwi´kszej wszechstronnoÊci. 
Maszyna ta doskonale radzi sobie z pracami rolniczymi, ale sprawdza si´ te˝ przy pracy z WOM lub jako specjalistyczna ∏adowarka 
lub urzàdzenie do transportu lub wykonywania szeregu prac polowych. Ten ciàgnik to równie˝ doskona∏e rozwiàzanie dla s∏u˝b miejskich 
lub do obs∏ugi pól golfowych. WszechstronnoÊç gwarantowana.



NAJWA˚NIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU
Ka˝dy u˝ytkownik natychmiast dowie si´ wszystkiego na temat
wydajnoÊci ciàgnika T4 PowerStar™. Dlaczego? Poniewa˝ wszystko
napisane jest na pokrywie silnika. Pierwsze dwa znaki? (czyli T4)
oznaczajà kategori´ ciàgnika, a nast´pne dwie cyfry (na przyk∏ad 75)
to maksymalna moc silnika. Co to oznacza dla u˝ytkowników? 
Ka˝dy klient, który kupuje ciàgnik T4 PowerStar™ od razu wie, 
˝e spe∏ni on wszystkie jego wymagania. 

Firma New Holland mo˝e pochwaliç si´ wieloma znakomitymi
osiàgni´ciami w kategorii maszyn o mocy poni˝ej 100 KM. Wystarczy
przywo∏aç tutaj ciàgnik 7056. Te znane i popularne maszyny s∏yn´∏y
ze skutecznoÊci, wydajnoÊci i niezawodnoÊci, podobnie jak dziÊ 
T4 PowerStar™. Zaufaj New Holland, a ju˝ zawsze b´dziesz 
móg∏ cieszyç si´ maksymalnà wydajnoÊcià swojego ciàgnika.
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WSIÑDè, ODPR¢˚ SI¢ I CIESZ SI¢ JAZDÑ

MIEJSCE PRACY OPERATORA

Ergonomiczna konstrukcja. Niezrównana wygoda. Najlepsze w bran˝y Êrodowisko
pracy operatora. Te wszystkie cechy zapewniajà wyjàtkowe wra˝enia z jazdy. 
Kabina deluxe VisionView™ powsta∏a przy u˝yciu najnowoczeÊniejszych programów
do projektowania rzeczywistoÊci wirtualnej. Co to oznacza? Otrzymujesz kabin´
idealnie dopasowanà do Twoich potrzeb, w której poczujesz si´ wyjàtkowo wygodnie.



WITAMY NA POK¸ADZIE
Drzwi o szerokim kàcie otwarcia doskonale u∏atwiajà wsiadanie, 
a obs∏ug´ u∏atwia superp∏aska pod∏oga i podwieszone peda∏y, które
pogrupowano tak, aby zmniejszyç zm´czenie podczas d∏ugiego
dnia pracy. Warto zwróciç równie˝ uwag´ na ca∏kowicie odchylanà
kolumn´ kierownicy, której po∏o˝enie mo˝na dostosowywaç wedle
uznania. Nie musisz martwiç si´ te˝ o wysokoÊç kabiny – zosta∏a
ona zwi´kszona w wyniku przeniesienia agregatu klimatyzacji.
Wystarczy wygodnie usiàÊç i rozkoszowaç si´ widokami zza 
szyb kabiny deluxe VisionView™, które zapewniajà doskona∏à
widocznoÊç wszystkich narz´dzi, niezale˝nie od ich wymiarów.

KONTROLUJ TEMPERATUR¢ W KABINIE. 
NAJNOWSZE ROZWIÑZANIA 
TECHNOLOGII CH¸ODZENIA.
Uk∏ad klimatyzacji stworzono z wykorzystaniem technologii
dwustrefowej, aby zapewniç wysokà wydajnoÊç niezale˝nie 
od pory roku. Mo˝liwe jest indywidualne ustawienie pozycji 
nawet 10 nadmuchów wentylacyjnych w celu kontrolowania
przep∏ywu powietrza dla zapewnienia komfortu ca∏emu cia∏u, 
a w przypadku szczególnie niskich temperatur bardzo szybkiego
odszronienia szyby przedniej. Elementy sterowania uk∏adem
umieszczono na s∏upku B, tak aby mo˝na by∏o je obs∏ugiwaç
intuicyjnie podczas pracy.

A MO˚E POS¸UCHASZ RADIA?
We wszystkich ciàgnikach z tej serii zamontowano proste 
w obs∏udze radio. Dzi´ki powi´kszonym i wzmocnionym
przyciskom mo˝na z ∏atwoÊcià wybieraç ulubione stacje bez
przerywania pracy. Mi∏oÊników muzyki z pewnoÊcià ucieszy
dodatkowa wtyczka dla odtwarzacza MP3 umieszczona 
w specjalnym schowku.

WERSJA Z KONSTRUKCJÑ ZABEZPIECZAJÑCÑ
PRZY PRZEWRÓCENIU CIÑGNIKA (ROPS)
Wszystkie modele sà dost´pne w wersji z konstrukcjà
ROPS, która obejmuje tylnà ram´ sk∏adanà. Dodatkowa
os∏ona konstrukcji FOPS zwi´ksza bezpieczeƒstwo 
podczas pracy z ∏adowarkà. OczywiÊcie operatorzy tej 
wersji ciàgnika nie b´dà musieli rezygnowaç z superp∏askiej
pod∏ogi i ergonomicznych elementów sterujàcych oraz
innych, specjalnie zaprojektowanych elementów.

CZY JEST CI WYGODNIE?
Fotel deluxe z opcjonalnà amortyzacj´ pneumatycznà wyposa˝ono
w ca∏kowicie zintegrowany pod∏okietnik. Operatorzy cz´sto
korzystajàcy z narz´dzi zaczepianych z ty∏u ciàgnika mogà wybraç
fotel obracany o 15°, który pozwala zmniejszyç zm´czenie mi´Êni
szyi podczas d∏ugich godzin pracy. Natomiast pe∏nowymiarowy fotel
dla instruktora z pasem bezpieczeƒstwa oznacza, ˝e z nowego
ciàgnika T4 PowerStar™ korzystaç moga jednoczeÊnie dwie doros∏e
Ponadto, dla wygody operatora w kabinie umieszczony jest wieszak.

DOSKONA¸E OÂWIETLENIE PODCZAS 
PRAC WYKONYWANYCH W NOCY
Wszystkie modele zosta∏y standardowo wyposa˝one w 
pe∏en zakres reflektorów roboczych. Ich kàt ustawienia mo˝na
regulowaç w zale˝noÊci od zastosowania, aby uzyskaç szeroki
promieƒ oÊwietlenia i doskona∏e warunki do pracy. Âwiat∏ami
mo˝na z ∏atwoÊcià sterowaç z poziomu panelu prze∏àczników
umieszczonych na s∏upku B.
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POMOCNE MONITORY
Rami´ prasy do belowania z pe∏nà
regulacjà po∏o˝enia mo˝na
dostosowaç do monitorów belowania 
i skrzyƒ sterujàcych, co stanowi
doskona∏e rozwiàzanie podczas
zbierania siana. 
Elementy sterowania umieszczono 
na wysokoÊci wzroku, aby zwi´kszyç
poziom bezpieczeƒstwa pracy.

ZAPROJEKTOWANY Z WYKORZYSTANIEM
RZECZYWISTOÂCI WIRTUALNEJ, 
ABY SPE¸NIå REALNE POTRZEBY
Elementy sterujàce ciàgnika T4 PowerStar™ zosta∏y precyzyjnie rozmieszczone, aby zapewniç najwy˝szà ergonomi´
podczas obs∏ugi. Zaprojektowana w Êwiecie wirtualnym, aby sprostaç wymaganiom operatorów niezale˝nie od wzrostu 
i budowy cia∏a, ergonomiczna prawostronna konsola Command Arc pozwoli∏a umieÊciç wszystkie najcz´Êciej u˝ywane
elementy sterujàce przy prawej r´ce operatora. Zwi´kszy∏o to znacznie wygod´ i wydajnoÊç, likwidujàc jednoczeÊnie
koniecznoÊç obracania si´ na wszystkie strony, jak to cz´sto bywa∏o w starszych ciàgnikach.



• Mo˝liwoÊç zdalnego sterowania nawet trzema
zaworami za pomocà specjalnych dêwigni.

• Ergonomiczna dêwignia po prawej stronie operatora s∏u˝y
do ca∏kowicie bezpiecznego za∏àczania i roz∏àczania WOM.

• Dêwignia regulacji pr´dkoÊci WOM 
z poziomu fotela operatora.

• Precyzja sterowania: po∏o˝enie i zag∏´bienie narz´dzi mo˝e
byç regulowane przy pomocy ∏atwo dost´pnej dêwigni.

• Nap´d na cztery ko∏a mo˝na ∏atwo w∏àczyç
za pomocà prze∏àcznika.

• Specjalny uchwyt tu˝ pod radiem doskonale
nadaje si´ do przechowywania telefonu
komórkowego lub odtwarzacza MP3 i umo˝liwia
∏atwe pod∏àczenie go do dodatkowego wejÊcia.

• Elektroniczna przepustnica pozwala p∏ynnie i precyzyjnie
regulowaç pr´dkoÊç jazdy do przodu.

• Wygodna zmiana biegów pe∏zajàcych zapewniona dzi´ki
specjalnej dêwigni umieszczonej z prawej strony operatora.

ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE DLA CIEBIE.
ZAPROJEKTOWANY PRZEZ CIEBIE.
W firmie New Holland wiemy, ˝e prawdziwa wiedza na temat pracy na 
roli mo˝e pochodziç wy∏àcznie od profesjonalnych rolników, dlatego do
udzia∏u w projektowaniu kabiny ciàgnika T4 PowerStar™ zaprosiliÊmy
naszych klientów. To Wy podpowiedzieliÊcie nam, gdzie warto umieÊciç
elementy sterujàce. Znajdujà si´ one w∏aÊnie tam, gdzie chcieli tego
klienci. Proces projektowania wspomaga∏y najnowsze techniki cyfrowe, 
a Jack, nasz wirtualny rolnik, dopilnowa∏, aby kabina deluxe VisionView™
by∏a wygodna dla wszystkich u˝ytkowników, niezale˝nie od budowy cia∏a.

• DOSKONALE WIDOCZNE INFORMACJE
Przjrzysta i doskonale widoczna tablica wskaêników
przesuwa si´ wraz z ca∏kowicie odchylanà kolumnà
kierownicy, dzi´ki czemu przez ca∏y czas masz
dost´p do najwa˝niejszych parametrów roboczych.
Chcesz sprawdziç pr´dkoÊç obrotowà WOM, a nawet
termin nast´pnego przeglàdu ciàgnika? Wystarczy
zerknàç na wyÊwietlacz LCD.

• ¸ATWE STEROWANIE 
¸ADOWACZEM CZO¸OWYM 
Zintegrowany drà˝ek sterujàcy mo˝e obs∏ugiwaç nawet dwa
zawory mi´dzyosiowe. Drà˝ek umieszczono w po∏o˝eniu
zapewniajàcym doskona∏à precyzj´ sterowania z poziomu
fotela operatora, dzi´ki czemu zwi´ksza si´ wydajnoÊç i
zmniejsza zm´czenie podczas pracy.

• Elementy sterujàce przek∏adnià umieszczono po prawej
stronie operatora, co znacznie upraszcza obs∏ug´. Zarówno
dêwignia zakresu pr´dkoÊci, jak i wyboru biegów zosta∏a
umieszczona tak, aby zapewniç najwy˝szà wygod´ obs∏ugi
bez koniecznoÊci zmiany naturalnej pozycji cia∏a.



EKOLOGICZNE I WYDAJNE SILNIKI
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Wszystkie ciàgniki z serii T4 PowerStar wyposa˝ono w silniki Common Rail F5C 
o pojemnoÊci 3,4 litra, które zosta∏y opracowane przez FPT Industrial. Spe∏niajà 
one wymagania restrykcyjnej normy emisji spalin Tier 4B. Zaawansowana
technologia Common Rail pozwala na precyzyjne podawanie paliwa, obni˝ajàc jego
zu˝ycie nawet o 13% oraz uzyskujàc optymalny czas reakcji. Bardzo ciche silniki
zapewniajà moc do 75 KM i moment obrotowy do 310 Nm, co gwarantuje wydajnoÊç
i wygod´ operatora. Sta∏a krzywa mocy w zakresie od 1900 do 2100 obr./min pozwala
utrzymaç najwy˝szà wydajnoÊç przez d∏u˝szy czas. Dodajmy do tego stosunek
mocy do masy wynoszàcy zaledwie 30,4 kg/KM, a seria maszyn 
T4 PowerStar oka˝e si´ doskona∏ym wyborem do pracy w gospodarstwie.
Wszystkie modele z tej serii wyposa˝ono w filtr czàstek sta∏ych (PM Cat)
spe∏niajàcy wymogi normy Tier 4B, który odznacza si´ minimalnym
nak∏adem prac konserwacyjnych i brakiem koniecznoÊci
regeneracji. Zapewnia to jeszcze wi´kszà wydajnoÊç.

FILTR CZÑSTEK STA¸YCH: SKUTECZNE
OGRANICZENIE EMISJI SPALIN
Aby spe∏niç wymogi restrykcyjnej normy emisji spalin Tier 4B, 
w ciàgnikach zastosowano technologi´ filtrów czàstek sta∏ych. 
W uproszczeniu filtr czàstek sta∏ych to separator, który znajduje si´
w uk∏adzie wydechowym silnika wysokopr´˝nego za katalizatorem
utleniajàcym. Czàstki sta∏e (sadza) znajdujàce si´ w spalinach
przechodzà przez filtr czàstek sta∏ych. Stykajàc si´ z jego Êciankami,
ulegajà spaleniu. Filtr nigdy nie ulega zatkaniu dzi´ki du˝emu
przep∏ywowi spalin. Jest to najprostszy w obs∏udze uk∏ad, poniewa˝
nie wymaga on od operatora ˝adnych dzia∏aƒ ani regeneracji. 
Zaufaj firmie New Holland, która opracowuje najprostsze
rozwiàzania zarówno dla Ciebie, jak i Êrodowiska naturalnego.

Sustainable Efficient Technology



ZMNIEJSZENIE ZU˚YCIA PALIWA O 13%
Zastosowanie technologii Common Rail pozwoli∏o
ograniczyç zu˝ycie paliwa w maszynach z serii T4
PowerStar nawet o 13%. Dzi´ki precyzyjnemu
uk∏adowi wtryskowemu mo˝liwa by∏a optymalizacja 
zu˝ycia paliwa w porównaniu do obecnie
dost´pnych na rynku modeli T4 PowerStar.

NAP¢DZANE PRZEZ FPT INDUSTRIAL
Przy opracowywaniu technologii zgodnych z normà emisji spalin Tier 4
firma New Holland nie dzia∏a w pojedynk´. W dziedzinie projektowania
silników mo˝e ona wykorzystywaç doÊwiadczenia siostrzanej spó∏ki: 
FPT Industrial. 

Pionierzy: w latach osiemdziesiàtych koncern Fiat opracowa∏
technologi´ Common Rail i w 1997 roku wprowadzi∏ jà do produkcji
masowej w modelu Alfa Romeo 156. Jako pierwszy wprowadzi∏ jà
równie˝ w maszynach rolniczych, a konkretnie w ciàgniku TS-A.
Pionierscy. Zawsze.

CzyÊciej: produkty firmy Fiat S.p.A. cechuje najmniejszy Êredni 
poziom emisji CO2 wÊród pojazdów wszystkich producentów
samochodowych w Europie. CzyÊciej. Wsz´dzie.

Udowodniono: w ciàgu ostatnich pi´ciu lat FPT Industrial wyprodukowa∏
ju˝ ponad 250000 silników F5C. NiezawodnoÊç. Potwierdzona.

D¸UGIE OKRESY 
MI¢DZY PRZEGLÑDAMI
Nowoczesne rozwiàzania konstrukcyjne 
oznaczajà mniejsze wymagania konserwacyjne. 
W maszynach T4 PowerStar najlepsze w bran˝y
okresy pracy mi´dzy przeglàdami zosta∏y dodatkowo
wyd∏u˝one o 20% do 600 godzin, sprawiajàc, ˝e
mogà one pracowaç 100% d∏u˝ej w porównaniu z
konkurencyjnymi ciàgnikami. Wybierz New Holland,
aby zaoszcz´dziç pieniàdze, skróciç czas przestojów
i chroniç Êrodowisko.

SYSTEM COMMON RAIL – 
G¸OS ZDROWEGO ROZSÑDKU
Krótszy czas reakcji ciàgnika. Mniejsze rachunki za
paliwo. Wszystko to dzi´ki zastosowaniu technologii
Common Rail. Maszyny z serii T4 PowerStar otrzymujà
dok∏adnie takà iloÊç paliwa, jaka jest im potrzebna.
Maksymalna moc utrzymuje si´ w zakresie
1900-2100 obr./min, co gwarantuje zwi´kszonà
elastycznoÊç pracy. Zoptymalizowany proces spalania
zwi´ksza wydajnoÊç silnika, dzi´ki czemu szybciej
reaguje on na polecenia operatora. System Common
Rail – pos∏uchaj g∏osu zdrowego rozsàdku.

Nowy T4 
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Tier 3
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New Holland wie, ˝e ka˝dy rolnik ma inne wymagania, a ta inteligentna
innowacja oznacza przetestowane i wypróbowane rozwiàzanie dla
podniesienia efektywnoÊci. W zwiàzku z tym mo˝liwoÊç wyboru przek∏adni
oznacza, ˝e u˝ytkownik zawsze b´dzie w stanie znaleêç perefekcyjne
rozwiàzanie w zaleznoÊci od rodzaju prowadzonych operacji. 

STEROWANA HYDRAULICZNIE 
PRZEK¸ADNIA POWERSHUTTLE
Przek∏adnia 12x12 jest dost´pna równie˝ w tzw.
konfiguracji Hydraulic Powershuttle. Dêwigni´ przek∏adni
umieszczono na kolumnie kierownicy, aby umo˝liwiç
∏atwiejsze prze∏àczanie: przek∏adni´ mo˝na teraz
obs∏ugiwaç bez puszczania kierownicy, co doskonale
zwi´ksza wydajnoÊç przy wymagajàcych precyzji 
pracach z ∏adowarkà.

kphWsteczny Do przodu

PRZEK¸ADNIA 
SYNCHRO SHUTTLE™
Dost´pna we wszystkich modelach serii
przek∏adnia 12x12 Synchro Shuttle™
obs∏uguje cztery biegi w zakresie roboczym,
pozwalajàc doskonale dostosowywaç
pr´dkoÊç jazdy do przodu w zale˝noÊci 
od zamontowanych narz´dzi. Jest ona
wyposa˝ona w wytrzyma∏à, mechanicznà
przek∏adni´ nawrotnà zapewniajàcà
zdecydowane zmiany kierunku.

Przek∏adnia 12x12



OSIE STWORZONE DO TWOICH POTRZEB
Ca∏a seria ciàgników T4 PowerStar™ jest dost´pna 
w wersji z nap´dem na dwa lub cztery ko∏a, co sprawia, 
˝e ciàgnik wzorowo spe∏nia konkretne potrzeby
u˝ytkownika. U˝ytkownicy pracujàcy w trudnych
warunkach lub wymagajàcy zwi´kszonej skutecznoÊci
hamowania naturalnie docenià nap´d na cztery ko∏a, 
który za∏àcza si´ automatycznie, aby wspomagaç
hamowanie w modelach o pr´dkoÊci jazdy 40 km/h. 
Nap´d na cztery ko∏a w∏àcza si´ te˝ za pomocà
specjalnego prze∏àcznika na konsoli Command Arc.

JAK WOLNO MUSISZ JECHAå?
Przek∏adnie 12x12 Synchro Shuttle™ 
i 12x12 Hydraulic Powershuttle mo˝na
dodatkowo udoskonaliç dzi´ki dodatkowej
opcji biegów pe∏zajàcych, która powoduje
dodanie czterech, a nawet oÊmiu biegów.
Zapewnia to mo˝liwoÊç jazdy z pr´dkoÊcià
nawet 0,108 km/h. Dzi´ki temu mo˝esz 
z przyjemnoÊcià u˝ywaç ciàgnika 
do specjalistycznych zastosowaƒ, jak 
np. r´czne sadzenie czy zbiór warzyw!

WYJÑTKOWO BEZPIECZNY MECHANICZNY
HAMULEC POSTOJOWY*
Dla osób pracujàcych w pagórkowatym terenie
mechaniczny hamulec postojowy jest dodatkowym
elementem zapewniajàcym spokój. Uk∏ad hamulca
postojowego jest za∏àczany za pomocà dêwigni, 
którà operator umieszcza w okreÊlonym po∏o˝eniu,
mechanicznie blokujàc skrzyni´ biegów, dzi´ki czemu
zapobiega nawet najdelikatniejszym ruchom maszyny 
do przodu lub ty∏u. To szczególnie u˝yteczne podczas
holowania w pe∏ni za∏adowanych przyczep. 
*Dost´pny od stycznia 2015 r.



ZAPROJEKTOWANY Z MYÂLÑ O WYDAJNOÂCI
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W firmie New Holland wiemy, ˝e integracja to lepsze wyjÊcie ni˝ ka˝dorazowe dostosowywanie produktu. W∏aÊnie
dlatego opracowaliÊmy od podstaw naszà w∏asnà ∏adowark´ czo∏owà. Ciagniki T4 PowerStar sà w pe∏ni
kompatybilne z ∏adowaczami czo∏owymi New Holland serii 500TL i 700TL. To znakomite po∏àczenie. Udêwig
odpowiednio od 1754 do 2000 kg i wysokoÊç podnoszenia do 3,4 m czynià go niezastàpionym narz´dziem 
pracy w ka˝dych warunkach.

NI˚SZE MOCOWANIE – LEPSZA WIDOCZNOÂå
Nisko umieszczone wsporniki monta˝owe ∏adowarki zapewniajà
doskona∏à widocznoÊç do przodu i w dó∏ zarówno po
zamontowaniu, jak i zdj´ciu ∏adowarki. Co wi´cej, niskie
po∏o˝enie punktów monta˝owych ∏adowarki spowodowa∏o
obni˝enie Êrodka ci´˝koÊci ca∏ego pojazdu, co prze∏o˝y∏o 
si´ na zwi´kszonà stabilnoÊç podczas przewo˝enia
nape∏nionej i ca∏kowicie wysuni´tej ∏adowarki.

SZYBKI MONTA˚ I DEMONTA˚
Narz´dzia robocze mo˝na szybko i ∏atwo montowaç dzi´ki
technologii szybkoz∏àcz. 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 ∏adowarki? Teraz mo˝esz
obni˝yç koszty eksploatacji ciàgnika, zdejmujàc ∏adowark´, 
gdy nie jest potrzebna. Nie bez powodu zaopatrzono jà 
we wbudowane stojaki do bezpiecznego przechowywania.

Modele 520TL 720TL
Max. wysokoÊç podnoszenia (m) 3,4 3,4
Max. udêwig (kg) 1754 2000
T4.55 ● O

T4.65 O ●

T4.75 O ●

● Zalecane O Opcja



SPÓJRZ W GÓR¢? CO WIDZISZ?
To przecie˝ Twoja ∏adowarka! Okno dachowe kabiny deluxe VisionView™ o zwi´kszonej widocznoÊci zapewnia doskona∏à
widocznoÊç ca∏kowicie wysuni´tej ∏adowarki. W po∏àczeniu z bardzo wàskà belkà poziomà dachu taka konstrukcja kabiny zapewnia
najmniejszà zas∏oni´tà powierzchni´ w tym segmencie pojazdów, dlatego mo˝esz pracowaç bezpiecznie wiedzàc, ˝e dysponujesz
doskona∏à widocznoÊcià ∏y˝ki od poziomu gruntu a˝ do pe∏nego uniesienia, nie podnoszàc si´ z fotela. W bardzo goràce dni okno
mo˝na ca∏kowicie otworzyç dla lepszej wentylacji. OÊlepia Ci´ s∏oƒce? Wystarczy rozciàgnàç zintegrowanà os∏on´ przeciws∏onecznà,
aby zas∏oniç si´ przed promieniami s∏onecznymi.

KONSTRUKCJA FOPS: 
TWÓJ PARTNER W KWESTII
BEZPIECZE¡STWA
Zarówno wersje ciàgników z kabinà, 
jak i dodatkowà os∏onà ROPS oferujà 
w standardzie technologi´ ochrony
FOPS, czyli zabezpieczenie przed
zranieniem spadajàcymi przedmiotami.
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Ciàgniki z serii T4 PowerStar sà wyposa˝one w uk∏ad hydrauliczny o przepustowoÊci 48 litrów/minut´ zaprojektowany 
tak, aby zaspokoiç indywidualne wymagania u˝ytkownika. Specjalna pompa sterujàca stworzona z myÊlà o ∏adowaczach
czo∏owych zapewnia sta∏à precyzj´ sterowania bez wp∏ywu na cykle robocze ∏adowacza. Dost´pna jest równie˝
dodatkowa oÊ przednia z miejscem do monta˝u specjalistycznych narz´dzi. Pozwala to utrzymaç ogólnà wytrzyma∏oÊç 
i doskonale sprawdza si´ w przypadku wykonywania prac komunalnych.

MI¢DZYOSIOWE ZAWORY ZDALNE 
Z OPCJONALNÑ TRZECIÑ FUNKCJÑ 
Ciàgniki z serii T4 PowerStar mogà byç wyposa˝one
w dwa zdalne zawory mi´dzyosiowe s∏u˝àce do
obs∏ugi ∏adowarki lub narz´dzia montowanego z
boku ciàgnika. Zaworami steruje si´ za pomocà
ergonomicznego, w pe∏ni zintegrowanego joysticka 
w kabinie. Dost´pny jest równie˝ opcjonalny joystick
z 3 funkcjà, idealny do pracy z chwytakiem bel, czy
te˝ do obs∏ugi ∏y˝ki ∏adowacza. 

SYSTEM LIFT-O-MATIC™ PLUS: 
SZYBKOÂå I PRECYZJA 
Opcjonalny uk∏ad Lift-O-Matic™ Plus doskonale sprawdza si´ w
przypadku wymagajàcych prac z zastosowaniem narz´dzi
montowanych z ty∏u, które muszà byç ciàgle unoszone i opuszczane
na koƒcu rz´dów. Uk∏adem mo˝na sterowaç na dwa sposoby:
1. Pociàgnij dêwigni´ maksymalnie do siebie lub przesuƒ

ca∏kowicie do przodu w celu bardzo szybkiego uniesienia 
lub opuszczenia narz´dzia do ustalonej wczeÊniej pozycji.

2. Przesuƒ lub pociàgnij dêwigni´, a nast´pnie zwolnij jà.
Narz´dzie zatrzyma si´ dok∏adnie w wymaganym po∏o˝eniu.

UK¸AD HYDRAULICZNY DOPASOWANY 
DO TWOICH POTRZEB

WOM I HYDRAULIKA



ZDALNE ZAWORY MECHANICZNE
Mo˝liwoÊç zastosowania do 3 rozdzielaczy
hydraulicznych pozwoli na wykonanie ka˝dego
zadania. Dodatkowy kana∏ odprowadzajàcy
umo˝liwia pod∏àczenie nawet oÊmiu
dodatkowych z∏àczek. Zawory mo˝na
uruchamiaç za pomocà specjalnych dêwigni na
konsoli Command Arc i ustawiaç je w trzech
po∏o˝eniach: luz – wsuw - wysuw, aby móc
szybko i intuicyjnie prze∏àczaç mi´dzy nimi.

WYDAJNA OBS¸UGA 
WOM Z OSZCZ¢DNYMI USTAWIENIAMI
Standardowa pr´dkoÊç WOM zosta∏a obni˝ona do 
1900 obr./min w celu zmniejszenia zu˝ycia paliwa 
i cichszej pracy. Ergonomiczna dêwignia umieszczona 
na konsoli Command Arc s∏u˝y do wybierania pr´dkoÊci
WOM. Dost´pne jest tak˝e ustawienie WOM 540ECO, 
które pozwala na nieporównywalnà oszcz´dnoÊç paliwa
dzi´ki ni˝szej pr´dkoÊci obrotowej silnika wynoszàcej
zaledwie 1592 obr./min.

WYTRZYMA¸E, WYDAJNE I MOCNE
Tylny podnoÊnik TUZ posiada udêwig 2760 kg na
koƒcówkach kulowych ci´gien (przy dodatkowym
zewn´trznym si∏owniku wspomagajàcym).
Tak wytrzyma∏a konstrukcja pozwala na ∏atwy
monta˝ nawet najci´˝szych narz´dzi.



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

• Stan oleju silnikowego 
i hydraulicznego mo˝na szybko
sprawdziç, podnoszàc pokryw´
silnika, co znakomicie u∏atwia
prace serwisowe.

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

• Zbiornik paliwa o pojemnoÊci
90 litrów mo˝na wygodnie
nape∏niç z poziomu pod∏o˝a.

• Ch∏odnic´ mo˝na wysunàç w
celu dok∏adnego oczyszczenia.

360°: T4 POWERSTAR™

SERWIS I INFORMACJE NIE TYLKO O PRODUKCIE16 17

Filtr powietrza w silniku
mo˝na ∏atwo skontrolowaç,
oczyÊciç lub wymieniç bez
stosowania narz´dzi.

Seria ciàgników T4 PowerStar powsta∏a z myÊlà o jak
naj∏atwiejszej codziennej konserwacji. Wszystkie punkty
serwisowe sà ∏atwo dost´pne z poziomu gruntu, a bardzo
d∏ugie okresy pracy mi´dzy przeglàdami oznaczajà, ˝e
ciàgniki b´dà sp´dzaç wi´cej czasu w swoim naturalnym
Êrodowisku, wykonujàc to, co sobie ˝yczysz.

NAWIGACJA: KLUCZ DO PRECYZYJNYCH 
PRAC POLOWYCH
Rozwiàzanie EZ Guide 250 to odpowiedê na temat precyzyjnego rolnictwa.
Oba modele wyposa˝one w udoskonalony wyÊwietlacz wysokiej
rozdzielczoÊci mogà równie˝ wspó∏pracowaç z dodatkowym odbiornikiem
GPS, aby jeszcze bardziej u∏atwiç i zwi´kszyç dok∏adnoÊç prac takich jak
nawo˝enie dzi´ki funkcji nawigacji po uprawach rz´dowych. System mo˝na
∏atwo skonfigurowaç i obs∏ugiwaç, a tak˝e szybko przesy∏aç niezb´dne
dane do komputera przez port USB dla przenoÊnych dysków flash.

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.



FINANSE DOSTOSOWANE DO
ROZMIARU GOSPODARSTWA
Âwiadczàca us∏ugi finansowe firma 
CNH Industrial Capital (spó∏ka 
nale˝àca do New Holland) to marka
doskonale znana i szanowana 
w sektorze rolniczym. Spó∏ka oferuje
doradztwo i pakiety finansowe
dostosowane do Twoich potrzeb. 
Dzi´ki CNH Industrial Capital zyskasz
spokój ducha p∏ynàcy ze wspó∏pracy 
z firmà finansowà specjalizujàcà 
si´ w obs∏udze sektora rolniczego.

WYSZKOLENI, ABY ZAPEWNIå
NAJLEPSZE WSPARCIE TECHNICZNE
Technicy pracujàcy u Twojego dystrybutora
urzàdzeƒ New Holland przechodzà okresowe
szkolenia zapewniajàce rozwój wiedzy i
umiej´tnoÊci. Szkolenia te prowadzone sà
zarówno w postaci kursów internetowych, jak i
intensywnych sesji w pracowniach. 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.

NEW HOLLAND STYLE

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.

e-Broszury
Pogoda
WiadomoÊci
Gry Farm Genius
Kalkulator PLM
Akademia PLM

New Holland 
What’s App!
Zeskanuj kod QR i pobierz aplikacje

APLIKACJE NEW HOLLAND
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SERIA POWERSTARTM

MODELE T4.55 T4.65 T4.75
Silnik* F5C F5C F5C
Liczba cylindrów / Turbodo∏adowanie / Zawory / Poziom emisji Tier-Poziom 4 / T / 2 / 4B-4 4 / T / 2 / 4B-4 4 / T / 2 / 4B-4
PojemnoÊç (cm3) 3400 3400 3400
Zatwierdzona mieszanka biodiesel B20** B20** B20**
Ârednica i skok cylindra (mm) 99x110 99x110 99x110
Moc maksymalna – ISO TR14396 – ECE R120 [kW/KM] 43/58 48/65 55/75
Moc znamionowa – ISO TR14396 – ECE R120 [kW/KM] 43/58 48/65 55/75
Pr´dkoÊç znamionowa silnika (obr./min) 2300 2300 2300
Maks. moment obrotowy ISO TR14396 (Nm) 244@1500 275@1500 309@1500
Skok momentu obrotowego (%) 37 38 36
Wydech poziomy ● ● ●

Wydech pionowy O O O
PojemnoÊç zbiornika paliwa diesel (w litrach) 90 90 90
Cz´stotliwoÊç serwisowania (w godzinach) 600 600 600
Przek∏adnia Synchro Shuttle™ (30 km/h / 40 km/h) ● ● ●

Liczba biegów (Do przodu x Wstecz) 12 x 12 12 x 12 12 x 12
Pr´dkoÊç min (w km/h) 0,8 0,8 0,8
Liczba biegów w zakresie pr´dkoÊci 4-12 km/h (w km/h) 4 4 4
Przek∏adnia Hydraulic Powershuttle (30 km/h / 40 km/h) O O O
Liczba biegów (Do przodu x Wstecz) 12 x 12 12 x 12 12 x 12
Pr´dkoÊç min (kph) 0,8 0,8 0,8
Liczba biegów w zakresie pr´dkoÊci 4-12 km/h 4 4 4
Przek∏adnia Synchro Shuttle™ 
[z opcjonalnà funkcjà pe∏zania (30 km/h / 40 km/h)] O O O
Liczba biegów (Do przodu x Wstecz) 20 x 20 20 x 20 20 x 20
Pr´dkoÊç min (w km/h) 0,1 0,1 0,1
Liczba biegów w zakresie pr´dkoÊci 4-12 km/h 4 4 4
Przek∏adnia Hydraulic Powershuttle
[z opcjonalnà funkcjà pe∏zania (30 km/h / 40 km/h)] O O O
Liczba biegów (Do przodu x Wstecz) 20 x 20 20 x 20 20 x 20
Pr´dkoÊç min (w km/h) 0,1 0,1 0,1
Liczba biegów w zakresie pr´dkoÊci 4-12 km/h (w km/h) 4 4 4
Instalacja elektryczna
Alternator 12 V (A) 120 120 120
PojemnoÊç akumulatora (CCA/Ah) 100 100 100
Osie
OÊ przednia z nap´dem na 2 ko∏a (2WD) (2WD) O O O
OÊ przednia z nap´dem na 4 ko∏a (4WD) (4WD) ● ● ●

Kàt skr´tu 2WD / 4WD (°) 55 / 55 55 / 55 55 / 55
Dynamiczne b∏otniki przednie O O O
Promieƒ skr´tu z osià przednià 2WD/4WD  (mm) 3660 / 3815 3660 / 3815 3660 / 3815
Elektrohydrauliczne za∏àczanie nap´du na 4 ko∏a O O O
Blokada przedniego mech. ró˝nicowego o ograniczonym poÊlizgu ● ● ●

Hydraulika
Wydatek sta∏y ● ● ●

PrzepustowoÊç pompy g∏ównej (w l/min) 47,5 47,5 47,5
PrzepustowoÊç pompy sterujàcej i serwisowej
(Mechanical shuttle / Hydraulic Shuttle) (w l/min) 27,5 / 35,6 27,5 / 36 27,5 / 36
Mechaniczne sterowanie ciàgiem (MDC) ● ● ●

Zawory zdalne
Rodzaj Standard / Deluxe Standard / Deluxe Standard / Deluxe
Maks. iloÊç rozdzielaczy hydraulicznych + podwójne wyprowadzenie 3+1 3+1 3+1
Maks. liczba gniazd hydraulicznych 8 8 8
Maks. liczba rozdzielaczy mi´dzyosiowych 2 2 2
Maks. liczba zaworów mi´dzyosiowych 4 4 4
Zawory mi´dzosiowe sterowane joystickiem O O O
Uk∏ad zawieszenia narz´dzi
Kategoria tylnego uk∏adu zawieszenia narz´dzi I / II I / II I / II
Maks. udêwig na koƒcówkach kulistych (kg) 2760 2760 2760
Maks. udêwig w zakresie (610 mm za koƒcówkami kulistymi) (kg) 2070 2070 2070
¸adowacz czo∏owy - przystosowanie do monta˝u O O O
Zintegrowany drà˝ek sterujàcy ∏adowaczem czo∏owym O O O
WOM
Serwowspomagane za∏àczanie WOM ● ● ●

Pr´dkoÊç silnika przy:
540 (obr./min) 1958 1958 1958
540 / 540E (obr./min) 1958 / 1592 1958 / 1592 1958 / 1592
Pr´dkoÊç jazdy O O O

Hamulce
Mechaniczny hamulec postojowy (dost´pny od stycznia 2015 r.) O O O
Hamulce hydrauliczne przyczepy O O O



Kabina operatora
Platforma z zawieszeniem i sk∏adanà konstrukcjà ROPS montowanà z ty∏u ● ● ●

Kabina deluxe VisionView™ z konstrukcja FOPS – kod OECD 10 poziom O O O
Kabine deluxe VisionView™ kategoria – EN 15695 2 2 2
Dach otwierany o wysokiej widocznoÊci O O O
Wycieraczka/spryskiwacz szyby tylnej O O O
Fotel deluxe obracany o 15° z pasami bezpieczeƒstwa
i zawieszeniem powietrznym O O O
Fotel instruktora z pasami bezpieczeƒstwa O O O
Prawostronna konsola Command Arc ● ● ●

Odchylana kolumna kierownicy O O O
Klimatyzacja O O O
Filtry obiegu powietrza O O O
Radio z odtwarzaczem MP3 (z dodatk. gniazdem wej.) O O O
Teleskopowe lusterka ze szk∏a bezodpryskowego O O O
Zewn´trzne elementy sterowania WOM i uk∏adem
zawieszania narz´dzi na zderzaku ● ● ●

Poziom ha∏asu w kabinie deluxe VisionView - zgodny z dyr. 77/311/EWG (dBA) 78 78 78
Fabryczne obrotowe Êwiat∏a ostrzegawcze (1/2) O O O
Masa
Minimalna masa bez docià˝enia/wysy∏kowa:

OÊ przednia 2WD z ROPS (kg) 2280 2280 2280
OÊ przednia 4WD z ROPS (kg) 2700 2700 2700
OÊ przednia 2WD z kabinà (kg) 2550 2550 2550
OÊ przednia 4WD z kabinà (kg) 2830 2830 2830 

2WD maks. dopuszczalna masa przy 30 km/h (kg) 4500 4500 4500
4WD maks. dopuszczalna masa przy 40 km/h (kg) 4800 4800 4800

● Standard        O Opcjonalnie        – Niedost´pne       * Opracowany przez FPT Industrial        ** Ograniczone uwarunkowaniami

SERIA POWERSTARTM

MODELE T4.55 T4.65 T4.75

MODELE T4.55 T4.65 T4.75
Wymiary
Z oponami tylnymi w rozmiarze*** 340/85 R28 420/85R30 480/70 R30
A D∏ugoÊç ca∏kowita od wspornika przedniego do tylnego uk∏.

zawieszenia narz´dzia (mm) 3884 3884 3884
B Minimalna szerokoÊç (mm) 1756 1938 2008
C WysokoÊç od Êrodka osi tylnej do szczytu konstrukcji ROPS (mm) 1952 1952 1952

WysokoÊç od Êrodka osi tylnej do szczytu z∏o˝onej konstrukcji ROPS (mm) 1306 1306 1306
WysokoÊç od Êrodka osi tylnej do szczytu kabiny (mm) 1784 1784 1784

D Ca∏kowita wysokoÊç do dachu kabiny (mm) 2409 2484 2484
E Rozstaw osi 

OÊ przednia z nap´dem na 2 ko∏a (2WD) (mm) 2180 2180 2180
OÊ przednia z nap´dem na 4 ko∏a (4WD) (mm) 2132 2132 2132

F Rozstaw kó∏ (min / maks.) (mm) 1416-1928 1518 -1918 1528 -1928
G PrzeÊwit pod pojazdem (zale˝y, czy ciàgnik ma zaczep,

czy hak do holowania) (mm) 333 393 423

*** Dost´pne sà tak˝e inne opony, ni˝ wymienione: 340/85R28, 420/85R30, 480/70R30

E
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NEW HOLLAND TOP SERVICE:
INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

NAJWY˚SZA SZYBKOÂå
Ekspresowa dostawa 
cz´Êci – zawsze na czas 
i w dowolne miejsce!

NAJWY˚SZY PRIORYTET
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!

NAJWY˚SZA DOST¢PNOÂå
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.

TWÓJ LOKALNY DEALER

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. – 11/14 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 140005/POL
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