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ROZWÓJ NEW HOLLAND DAJE CI PRZEWAG¢

Od 15 lat ∏adowarki teleskopowe LM marki New Holland oferujà u˝ytkownikom niezrównane po∏àczenie doskona∏ej
wydajnoÊci, niezawodnoÊci i korzystnej ceny. W najnowszej serii maszyn LM lepsze osiàgi i oszcz´dnoÊç idà w
parze ze zwi´kszonym poziomem komfortu pracy operatora i obni˝eniem kosztów u˝ytkowania. Nowa generacja
∏adowarek obejmuje pi´ç modeli: LM6.32, LM7.35, LM9.35 oraz LM6.35 Elite i LM7.42 Elite. Oferujà one
nadzwyczaj d∏ugie i mocne wysi´gniki, wytrzyma∏e podwozie, a tak˝e nowe silniki i przek∏adnie. Najnowsza kabina
stanowi wzór do naÊladowania w zakresie niskiego poziomu ha∏asu oraz niezrównanego komfortu wewnàtrz kabiny. 
Modele LM5.25 i LM6.28, skonstruowane z myÊlà o klientach poszukujàcych bardziej kompaktowych ∏adowarek,
wyró˝niajà si´ odÊwie˝onà stylistykà i dysponujà nowymi silnikami oraz zmodernizowanà kabinà.

WI¢CEJ MOCY I WYDAJNOÂCI
Standardowe modele ∏adowarek z serii LM dysponujà mocà od 110 do 121 KM. Modele Elite oferujà moc
znamionowà 129 KM i maksymalnà na poziomie 143 KM. Poprzednie modele rozwija∏y moc maksymalnà 120 KM.
Modele kompaktowe oferujà 75 lub 101 KM Najnowsze maszyny z serii LM charakteryzujà si´ zwi´kszonà
wydajnoÊcià i bardziej oszcz´dnà pracà. Modele LM nowej generacji sà wynikiem wieloletnich prac rozwojowych,
inwestycji i ws∏uchiwania si´ w g∏osy klientów.

ZNAKOMITE POLE WIDZENIA I WYSOKI KOMFORT PRACY
Firma New Holland jest niekwestionowanym liderem w zakresie troski o operatora. Maszyny LM w wersjach Standard
i Elite wyposa˝ono w kabin´ o nowej konstrukcji, która oferuje zwi´kszony poziom komfortu i izolacji akustycznej oraz
szersze pole widzenia ni˝ przedstawiciele poprzedniej generacji. Linia kompaktowa oferuje
nowe elementy i urzàdzenia sterownicze wp∏ywajàce na zwi´kszenie ergonomii u˝ytkowania.
Wszystkie modele z serii wyposa˝ono w udoskonalony uk∏ad klimatyzacji.



JESZCZE WY˚SZA JAKOÂå
Maszyny z poprzedniej serii, ∏adowarki teleskopowe LM5000 odznacza∏y si´ wysokà niezawodnoÊcià i doskona∏à jakoÊcià
konstrukcji gwarantujàcà wysokà wartoÊç odsprzeda˝y. Wszystkie ∏adowarki teleskopowe w wersjach Standard i Elite zosta∏y
wyposa˝one w nowo zaprojektowany, spawany maszynowo wysi´gnik podwójny o profilu U, który charakteryzuje si´
nadzwyczajnà sztywnoÊcià i wytrzyma∏oÊcià. Podwozie drabinowe w kszta∏cie litery H zosta∏o zaprojektowane do pracy w nawet
najbardziej wymagajàcych zastosowaniach i charakteryzuje si´ ogromnà wytrzyma∏oÊcià na skr´canie. Firma New Holland w
latach 2012–2013 zainwestowa∏a w budow´ linii monta˝owej wy∏àcznie na potrzeby produkcji maszyn z serii LM.

¸ATWA EKSPLOATACJA
Przestoje sà wrogiem produktywnoÊci, ale w przypadku ∏adowarek teleskopowych mo˝e te˝ prowadziç do nienakarmionych
zwierzàt, nieza∏adowanego ziarna i beli niezebranych z pola przed za∏amaniem pogody. Wszystkie ∏adowarki teleskopowe LM
zosta∏y zaprojektowane w taki sposób, by ograniczyç potrzeb´ rutynowych czynnoÊci konserwacyjnych i zoptymalizowane pod
kàtem niezawodnoÊci. Okresowa konserwacja i codzienne czynnoÊci kontrolne zosta∏y uproszczone, co sprawia, ˝e operator
mo˝e z wi´kszà ∏atwoÊcià zadbaç o swojà ∏adowark´ po zakoƒczeniu trwajàcego 600 godzin okresu mi´dzyprzeglàdowego.
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SIEDEM MODELI LM, 
NIEZLICZONE ZASTOSOWANIA

W firmie New Holland uwa˝nie s∏uchamy naszych klientów. Rozumiemy to, ˝e zapotrzebowanie na
∏adowarki teleskopowe jest zró˝nicowane, a ich u˝ytkownicy dzielà si´ na tych, którzy poszukujà
∏adowarki zdolnej do podnoszenia, transportu i stertowania du˝ych beli oraz osoby poszukujàce
kompaktowej maszyny przydatnej do codziennych prac przy ˝ywym inwentarzu – nie zapominamy
jednak o pozosta∏ych zastosowaniach. Dzi´ki serii LM, firma New Holland mo˝e zaoferowaç ∏adowark´
dostosowanà do konkretnych potrzeb. Oznaczenie ka˝dego z modeli wskazuje na maksymalnà
wysokoÊç podnoszenia i udêwig. Przyk∏adowo model LM6.32 charakteryzuje si´ wysokoÊcià
podnoszenia na poziomie 6,10 m oraz udêwigiem 3200 kg, a LM7.35 odpowiednio do 7 m i 3500 kg.

KOMPAKTOWE I WSZECHSTRONNE
SzerokoÊç modelu LM5.25 oferujàcego moc 
75 KM oraz LM6.28 o mocy 101 KM to
odpowiednio 1,8 m i 2 m. Promieƒ skr´tu tych
kompaktowych maszyn to zaledwie 3,40 m, dzi´ki
czemu dobrze sprawdzajà si´ one przy pracy w
ciasnych przestrzeniach. WysokoÊç maszyn,
odpowiednio 1,98 m i 2,00 m, pozwala im na
wje˝d˝anie do niskich budynków
wykorzystywanych do chowu Êwiƒ i drobiu. 
Nie nale˝y jednak sàdziç, ˝e niewielkie wymiary
oznaczajà ograniczenie mo˝liwoÊci. ¸adowarka
LM5.25 dysponuje udêwigiem 2500 kg i zasi´giem
5,78 m. Model LM6.28 mo˝na wykorzystywaç 
do podnoszenia ∏adunków o masie nawet 2800 kg
na maksymalnà wysokoÊç 6,35 m.

SPECYFIKACJA NA MIAR¢ POTRZEB
Firma New Holland w ramach serii LM oferuje równie˝ wi´ksze modele, LM6.32, LM7.35 oraz
LM9.35. ¸adowarki teleskopowe nap´dzane silnikami NEF o pojemnoÊci 4,5 litra zgodnymi 
z normà emisji Tier 4A oferujà moc maksymalnà 121 KM. Maszyny zosta∏y wyposa˝one 
w przek∏adnie Powershift dysponujàce czterema biegami jazdy do przodu oraz trzema
wstecznymi (4F-3R). Operator dokonuje zmiany prze∏o˝eƒ za pomocà joysticka, natomiast 
za zmian´ kierunku jazdy odpowiada dêwignia przek∏adni nawrotnej zamontowana na
kolumnie kierownicy. Hydrauliczna pompa z´bata o wydatku 120 l/min oraz r´czny uk∏ad
sterowania pracujàcy w trzech trybach idà w parze z oferowanym bogatym wyposa˝eniem.
Standardowym wyposa˝eniem maszyn jest samoblokujàcy mechanizm ró˝nicowy osi
przedniej. W przypadku osi tylnej jest on dost´pny w ramach wyposa˝enia dodatkowego.
Maszyny osiàgajà pr´dkoÊç transportowà 40 km/h, co wystarcza do zr´cznego wykonywania
zadaƒ. Te dost´pne w korzystnych cenach ∏adowarki teleskopowe doskonale sprawdzajà si´
przy przenoszeniu materia∏ów, pracach w gospodarstwie czy uk∏adaniu w stosy du˝ych beli
siana. Sà dobrym rozwiàzaniem dla posiadaczy gospodarstw wielkopowierzchniowych i
mieszanych, a tak˝e dla wykonawców kontraktowych. W zale˝noÊci od rynku docelowego
dost´pnych jest kilka rodzajów zaczepów przyczepy oraz sprz´gów hamulca hydraulicznego.



Model LM5.25 LM6.28 LM6.32 LM6.35 Elite LM7.35 LM7.42 Elite LM9.35
Zasi´g maks. (m) 5,78 6,35 6,10 6,10 7,00 7,00 9,10
Udêwig (kg) 2500 2800 3200 3500 3500 4200 3500

WYJÑTKOWA MOC, 
OPTYMALNA WYDAJNOÂå
Linia Elite obejmuje dwa modele maszyn, LM6.35 
i LM7.42. Maszyny te dysponujà mocà maksymalnà 
143 KM oraz przek∏adnià Powershift dysponujàcà
szeÊcioma prze∏o˝eniami do jazdy do przodu i
szeÊcioma biegami wstecznymi (6F/6R). Kierunek jazdy
przek∏adni nawrotnej mo˝na wybieraç za pomocà
g∏ównego joysticka, a przek∏adnia oferuje automatycznà
zmian´ prze∏o˝eƒ w zakresie 4–6. Uk∏ad sterowania
dysponujàcy trzema trybami pracy oferuje automatyczne
równowa˝enie. Uk∏ad hydrauliczny oparty o pomp´
z´batà o wydatku 140 litrów na minut´ jest obs∏ugiwany
za pomocà joysticka zamontowanego na pod∏okietniku.
Uk∏ad hydrauliczny modeli Elite oferuje precyzyjne
sterowanie proporcjonalne o niezwykle p∏ynnej reakcji 
i jest najlepszym wyborem dla najbardziej wymagajàcych

operatorów. Bardzo dobry wspó∏czynnik masy do
mocy umo˝liwia maszynom wykonywanie trudnych
prac, takich jak przenoszenie ci´˝kiego obornika czy
kiszonek. Obie osie maszyn sà standardowo
wyposa˝one w samoblokujàcy mechanizm ró˝nicowy. 
Dzi´ki automatycznej zmianie prze∏o˝eƒ ∏adowarki
teleskopowe Elite dobrze sprawdzajà si´ w pracach
transportowych. Dopuszczalna masa ca∏kowita
przyczepy z hamulcem to a˝ 20 ton. Dost´pna
wartoÊç pr´dkoÊci transportowej to 40 km/h. 
Te mo˝liwoÊci techniczne sprawiajà, ˝e ∏adowarki
teleskopowe z serii Elite sà w∏aÊciwym wyborem 
dla wymagajàcych w∏aÊcicieli gospodarstw oraz
kontraktowych wykonawców prac. Wysoka moc
maszyn pozwala na osiàgni´cie wyjàtkowej
wydajnoÊci nawet w najbardziej wymagajàcych
warunkach roboczych.
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WYTRZYMA¸OÂå JAKO CECHA KONSTRUKCYJNA

Nak∏ady inwestycyjne poniesione przez firm´ New Holland
w zwiàzku z zaprojektowaniem i przetestowaniem zupe∏nie
nowych ∏adowarek LM Standard i LM Elite przekroczy∏y 
15 mln USD. Dalsze inwestycje obj´∏y stworzenie nowej
linii produkcyjnej do wytwarzania maszyn LM. Zosta∏a ona
wyposa˝ona w roboty spawalnicze stosowane do produkcji
podwozia i wysi´gnika.

Zupe∏nie nowy, niezwykle wytrzyma∏y i trwa∏y wysi´gnik
jest z∏o˝ony z podwójnych elementów profilowanych
w kszta∏cie litery U o gruboÊci od 10 do 12 milimetrów 
i zosta∏ wyposa˝ony we wzmocnione sworznie
przegubowe. Nowe ok∏adziny Êlizgowe mo˝na z
∏atwoÊcià wyregulowaç za pomocà Êrub i
przeciwnakr´tek, a czynnoÊç ta nie wymaga
zastosowania specjalnych narz´dzi.

• Hydrauliczne t∏umiki skoku zintegrowane 
ze wspornikami wysi´gnika automatycznie
kontrolujà p∏ynnoÊç pracy podczas ca∏kowitego
wysuni´cia i zsuni´cia wysi´gnika. Dzi´ki temu
obcià˝enie udarowe nie jest przenoszone na
operatora ani na wysi´gnik.

Jednoelementowe podwozie drabinowe 
w kszta∏cie litery H jest wykonane ze stali 
o podwy˝szonej g´stoÊci i gruboÊci 25 mm i
zespawany w ca∏oÊci przez roboty spawalnicze,
co zapewnia wyjàtkowà wytrzyma∏oÊç na
skr´canie. Niezwykle wytrzyma∏a podstawa
wysi´gnika o du˝ej masie s∏u˝y jako
przeciwwaga ci´˝kich ∏adunków.

Si∏ownik kompensujàcy wysi´gnika jest umieszczony 
za nim, blisko punktu zawieszenia. G∏ówny wspornik
wysi´gnika jest umieszczony typowo, pod nim. 
Po podniesieniu wysi´gnika oba wsporniki rozciàgajà 
si´ w przeciwnych kierunkach. Te przeciwne kierunki
pozwalajà na uzyskanie wy˝szego poziomu kontroli nad
wysi´gnikiem i jego stabilnoÊci. P∏ynne podnoszenie i
opuszczanie obni˝a napr´˝enia i sprzyja niezawodnoÊci.



Istnieje mo˝liwoÊç zamówienia
dodatkowego zawieszenia wysi´gnika.
System jest uruchamiany przez
operatora i s∏u˝y do ograniczenia
obcià˝eƒ udarowych przy pracy 
w trudnym terenie. Uk∏ad jest
automatycznie dezaktywowany po
przekroczeniu kàta podnoszenia 35°.

• Firma New Holland zaprojektowa∏a podwozie
o rozk∏adzie masy 40 do 60, dzi´ki czemu 
nie ma potrzeby stosowania przeciwwagi.
Konstrukcja ta oferuje wyjàtkowà stabilnoÊç 
i przyczepnoÊç pod obcià˝eniem. Zamiast
stosowania przeciwwagi zastosowano
ci´˝sze, bardziej wytrzyma∏e podwozie.

• Zupe∏nie nowa, niskoprofilowa g∏owica zosta∏a
zaprojektowana dla ∏adowarek LM Standard i LM Elite.
Ni˝szy profil z kàtem mocowania narz´dzia niemal 
45° (w porównaniu z 90° w modelach poprzednich)
umo˝liwia ustawianie ∏adunku w wy˝sze stosy
ustawiane bli˝ej stropu. Kàt wychylenia karetki w
modelach Standard to 131°, a modele LM Elite oferujà
kàt 142 . Istnieje mo˝liwoÊç zamówienia r´cznej lub
hydraulicznej blokady mocowania narz´dzi.



LEPSZA WIDOCZNOÂå TO WI¢KSZA
WYDAJNOÂå PRACY
DoÊwiadczenie zebrane przy projektowaniu kabin
ciàgników zaowocowa∏o powstaniem nowej kabiny
∏adowarki 360 Vision Cab. Kabina oferuje najwi´kszà 
w klasie przestrzeƒ i niezrównany poziom komfortu
oraz doskona∏à widocznoÊç we wszystkich kierunkach,
w tym Êwietnà widocznoÊç na przód karetki/ wide∏ 
po ca∏kowitym obni˝eniu. Powi´kszona widocznoÊç
robocza zwi´ksza wydajnoÊç wszystkich prac z
∏adowarkà i przyspiesza zmian´ narz´dzi.

WI¢CEJ SZK¸A, LEPSZA WIDOCZNOÂå
W wyniku szeroko zakrojonych badaƒ firma 
New Holland skonstruowa∏a kabin´ 360 Vision Cab.
G∏ównym zadaniem by∏o eliminowanie martwych pól
nad przednià cz´Êcià wysi´gnika, gdy znajduje si´
on w najwy˝szej lub najni˝szej pozycji.
Zastosowanie szerokiej, wyd∏u˝onej szyby przedniej
oraz wàskich s∏upków A pozwoli∏o na znaczne
zwi´kszenie pola widzenia operatora.

KOMFORT PRACY OPERATORA 
JEST NASZYM PRIORYTETEM
Wszystkie modele z serii LM oferujà wysoki
poziom komfortu pracy operatora.
Rozmieszczenie elementów sterowania pozwala
na ∏atwe wejÊcie do kabiny, w której ka˝dy
element powsta∏ z myÊlà o operatorze.

KABINA I KOMFORT8 9

NISKI POZIOM HA¸ASU W PROJEKCIE
Najlepszym sposobem na ograniczenie poziomu
ha∏asu jest eliminowanie jego êróde∏. Dzi´ki
zastosowaniu szeregu zmian konstrukcyjnych
poziom ha∏asu w kabinach ∏adowarek LM Standard
i LM Elite wynosi tylko 75 dBA. Sposobem na
uzyskanie niskiego poziomu ha∏asu jest tak˝e
zastosowanie silników wyposa˝onych w
technologi´ SCR oferujàcà tak˝e niski poziom
ha∏asu w otoczeniu.



SZEÂå WLOTÓW POWIETRZA DLA KOMFORTU
Kabina ∏adowarek zarówno w wersji LM Standard jak 
i LM Elite jest oferowana z wydajnym uk∏adem
klimatyzacji oraz szeÊcioma wlotami powietrza do kabiny.
Ich rozmieszczenie nie tylko u∏atwia och∏odzenie kabiny 
w goràce dni, ale tak˝e umo˝liwia dostarczanie ciep∏ego
powietrza w zimne dni tam, gdzie jest ono potrzebne, 
aby wyeliminowaç parowanie szyb. Kabina jest tak˝e
wyposa˝ona w otwierane okno tylne.

KABINA I ELEMENTY STEROWANIA 
MODELI LM ELITE
Joystick elektroniczny w modelach LM Elite jest
montowany na pod∏okietniku fotela i dysponuje
przyciskami przek∏adni Powershift, biegu ja∏owego 
oraz przek∏adni nawrotnej. Operator mo˝e regulowaç 
kàt nachylenia ko∏a kierownicy oraz jego odleg∏oÊç 
od fotela. Opcjonalnie oferowana jest pneumatyczna
amortyzacja fotela operatora.

KABINA I ELEMENTY STEROWANIA 
MODELI LM STANDARD
W kabinie maszyn z serii LM Standard joystick
elektrohydrauliczny jest zainstalowany na konsoli, 
a przyciski zmiany kierunków znajdujà si´ na kolumnie
kierowniczej. Na joysticku umieszczono przyciski zmiany
biegów oraz biegu ja∏owego. Operator mo˝e regulowaç 
kàt nachylenia ko∏a kierownicy. Opcjonalnie oferowana jest
pneumatyczna amortyzacja fotela operatora.



CZYSTA PRACA
ODPOWIEDNIA WYDAJNOÂå

SILNIKI I PRZEK¸ADNIE10 11

¸adowarki teleskopowe LM Standard i LM Elite sà nap´dzane
czterocylindrowymi silnikami NEF zgodnymi z wytycznymi normy Tier 4A
o pojemnoÊci 4,5 litra. Te jednostki nap´dowe sprawdzone w ciàgnikach
New Holland T6 charakteryzujà si´ d∏ugim okresem pracy bezobs∏ugowej
równym 600 godzin oraz wysokim poziomem czystoÊci spalin. Moce
znamionowe modeli LM Standard to 110 KM, a modele z serii LM Elite
dysponujà mocà 129 KM. WartoÊci parametrów rosnà do 121 i 142 KM
po obni˝eniu pr´dkoÊci obrotowej do 1800 obr./min (1900 obr./min w
modelach Elite). Maksymalna mocy wyjÊciowa poprzednich modeli z serii
LM5000 to 120 KM. Aby zminimalizowaç straty mocy, ko∏o zamachowe
silnika jest po∏àczone z przek∏adnià bezpoÊrednio za pomocà
wzmocnionego 280-milimetrowego przemiennika momentu obrotowego, a
skrzynka rozdzielcza przenosi moc na ko∏a obu osi. Modele LM Standard
i LM Elite oferujà maksymalnà pr´dkoÊç transportowà równà 40 km/h, 
a w obu seriach ∏adowarek tryb transportowy jest automatycznie
aktywowany po wybraniu 3. biegu lub przekroczeniu pr´dkoÊci 12 km/h.
W trybie tym ko∏a tylne sà blokowane w po∏o˝eniu na wprost, co
umo˝liwia sterowanie z wykorzystaniem wy∏àcznie przedniej osi skr´tnej.

NAWET 10% OSZCZ¢DNOÂå PALIWA 
W porównaniu z jednostkami nap´dowymi
maszyn z poprzedniej serii, LM5000, nowe silniki,
zgodne z wymaganiami normy emisji Tier 4A,
oferujà cichszà prac´, wi´cej mocy, a tak˝e
oszcz´dnoÊç paliwa na poziomie nawet 10%.

ZMIANA KIERUNKU PRACY WENTYLATORA: 
BY SCH¸ODZIå WSZYSTKO, CO TRZEBA
Co 6 minut kierunek obrotu wentylatora silnika i ch∏odnicy zmienia
si´ na 15 sekund. U∏atwia to usuwanie py∏u i zanieczyszczeƒ 
z ch∏odnicy silnika, ch∏odnicy oleju oraz ch∏odnicy
mi´dzystopniowej, jednoczeÊnie utrzymujàc zewn´trzne panele
pokrywy przedzia∏u silnika w czystoÊci. Pracujàce w taki sam
sposób dwa oddzielne wentylatory elektryczne zmieniajà kierunek
obrotu, aby oczyÊciç ch∏odnice klimatyzacji, paliwa i przek∏adni.

Model LM6.32, LM7.35, LM9.35 LM6.35 Elite, LM7.42 Elite
Moc znamionowa przy 2200 obr./min (kW/KM) 81/110 96/129
Moc maksymalna przy 1800 obr./min (1900 obr./min dla modeli Elite) (kW/KM) 89/121 105/143
PojemnoÊç zbiornika paliwa (l) 140 140
PojemnoÊç zbiornika AdBlue (l) 27 27
Prze∏o˝enia przek∏adni Powershift (przód / ty∏) 4/3 6/3



PRZEK¸ADNIE MODELI LM STANDARD:
NIEZB¢DNA PROSTOTA
Ca∏kowicie zautomatyzowana przek∏adnia Powershift, która
oferuje cztery prze∏o˝enia do jazdy do przodu oraz trzy biegi
wsteczne, jest montowana we wszystkich modelach 
LM Standard i umo˝liwia zmian´ prze∏o˝eƒ bez u˝ycia
peda∏u sprz´g∏a. Operator wybiera prze∏o˝enia za pomocà
przycisków joysticka umieszczonego na konsoli. Zmiany
kierunku jazdy odbywajà si´ po zastosowaniu dêwigni
przek∏adni nawrotnej umieszczonej na kolumnie kierownicy.

MODELE LM ELITE OFERUJÑ FUNKCJE
ZAUTOMATYZOWANE
Modele ∏adowarek LM Elite wyposa˝ono w przek∏adni´
Powershift oferujàcà szeÊç biegów do jazdy do przodu
oraz trzy biegi wsteczne oraz tryb automatyczny.
Obejmuje on prze∏o˝enia 4, 5 i 6 i dostosowuje
wybrany bieg z uwzgl´dnieniem pr´dkoÊci obrotowej
silnika i pr´dkoÊci jazdy. Dobrze sprawdza si´ równie˝
przy pracach transportowych. Dopuszczalna masa
ca∏kowita przyczepy z hamulcem to 20 ton.

STA¸Y NAP¢D NA OBIE OSIE I AUTOMATYCZNA KONTROLA TRAKCJI
¸adowarki teleskopowe LM Standard i LM Elite dysponujà sta∏ym nap´dem na obie 
osie (na cztery ko∏a). Do standardowego wyposa˝enia nale˝y samoblokujàcy mechanizm
ró˝nicowy osi przedniej. Mechanizm ró˝nicowy skonstruowany specjalnie na potrzeby
∏adowarek teleskopowych kieruje do 45% dost´pnego momentu obrotowego na stron´
osi, aby zagwarantowaç sta∏e dostarczanie mocy do ko∏a o najlepszej przyczepnoÊci.
Blokada mechanizmu ró˝nicowego osi tylnej jest dost´pna opcjonalnie w modelach
Standard i stanowi element podstawowego wyposa˝enia modeli Elite.

HYDRAULICZNY UK¸AD HAMULCOWY Z TARCZAMI MOKRYMI
Uk∏ad hamulcowy z uszczelnianymi tarczami mokrymi obu osi jest przeznaczony 
do pracy z wysokimi pr´dkoÊciami roboczymi. Jego konstrukcja pozwala na d∏ugotrwa∏à
eksploatacj´ przy minimalnym nak∏adzie prac konserwacyjnych. Podczas ciàgni´cia
przyczepy standardowy obieg hydrauliczny hamulca przyczepy jest pod∏àczany do uk∏adu
hamulcowego ∏adowarki, co pozwala na zwi´kszenie poziomu bezpieczeƒstwa. Hamulec
postojowy* jest aktywowany za pomocà przycisku zainstalowanego na desce rozdzielczej.
* Uk∏ad SAHR (aktywowany spr´˝ynowo, zwalniany hydraulicznie).

TRYBY PRACY I ¸ATWOÂå MANEWROWANIA
Przy aktywnym trybie skr´tu wszystkich kó∏ ∏adowarki LM w wariantach Standard i Elite
oferujà promieƒ skr´tu równy tylko 3,9 m. Podczas transportu automatycznie aktywowany
jest tryb skr´tu kó∏ przednich. Modele Elite dysponujà ponadto trybem automatycznego
wyrównywania kó∏ podczas prze∏àczania pomi´dzy trybami skr´tu wszystkich kó∏, kó∏ osi
tylnej lub przedniej oraz trybu jazdy bokiem.

WI¢KSZY ROZMIAR OPON 
¸adowarki teleskopowe LM Standard i LM Elite sà standardowo wyposa˝ane w opony 
w rozmiarze 460/70 R24. Rozmiar ten doskonale sprawdzi si´ w pracach ogólnych i
gospodarskich. Istnieje mo˝liwoÊç zamówienia szerszych opon w rozmiarze 500/70 R24.
PrzeÊwit w najni˝szym punkcie, pod osiami, wynosi 415 mm. WartoÊç ta wystarcza do
bezproblemowego uk∏adania ha∏d kiszonki i wykonywania prac w trudniejszym terenie.



MOCNY UK¸AD HYDRAULICZNY
OFERUJE SZYBKIE CYKLE ROBOCZE
WydajnoÊç uk∏adu hydraulicznego to klucz do wydajnoÊci ∏adowarek teleskopowych. Opiera si´ ona nie tylko na
wydatku pompy. Efektywne wykorzystywanie dost´pnego oleju, zoptymalizowane rozmiary z∏àczy i sprawne zawory
sterujàce to elementy sk∏adajàce si´ na ogólnà wydajnoÊç. Zupe∏nie nowe modele LM Standard i LM Elite sà oparte 
o 15 lat doÊwiadczeƒ firmy New Holland zdobytych przy pracach rozwojowych nad ∏adowarkami teleskopowymi.
Szczegó∏owe rozpatrywanie detali konstrukcji uk∏adu hydraulicznego wp∏ywa nie tylko na skrócenie czasów
wykonywania cykli roboczych, ale te˝ gwarantuje niezmiennà wydajnoÊç w wymagajàcych warunkach, w tym tak˝e 
w bardzo wysokich temperaturach. Maszyna mo˝e zostaç wyposa˝ona w dwa zawory zdalne. Dodatkowe zawory i
rozdzielacze sterujàce narz´dziami montowanymi z przodu tak˝e sà oferowane w ramach wyposa˝enia dodatkowego.

Model LM6.32 LM6.35 Elite LM7.35 LM7.42 Elite LM9.35
Czas wykonywania cykli hydraulicznych
Podnoszenie (w sekundach) 7,4 6,7 7,4 6,7 7,4
Opuszczanie (w sekundach) 5,6 5,2 5,6 5,2 5,6
Wysuwanie (w sekundach) 5,5 5,2 6,5 6,2 8,3
Zsuwanie (w sekundach) 3,7 3,7 4,4 4,5 6,3
Zwalnianie ∏y˝ki (w sekundach) 3,1 2,8 3,1 2,8 3,1
Wype∏nianie ∏y˝ki (w sekundach) 3,2 2,9 3,4 2,9 3,4

HYDRAULIKA12 13



PROSTA KONSTRUKCJA POMPY 
Z¢BATEJ W PO¸ÑCZENIU 
Z ZAAWANSOWANYM STEROWANIEM
¸adowarki teleskopowe typu Standard sà
wyposa˝one w pompy z´bate o wydatku 120 l/min.
Sterowanie zaworami elektrohydraulicznymi odbywa
si´ za pomocà joysticka zamontowanego na konsoli,
co sprzyja osiàganiu optymalnej wydajnoÊci. Nie tylko
umo˝liwia to ca∏kowicie proporcjonalne sterowanie,
ale równie˝ pozwala na korzystanie z kilku funkcji
jednoczeÊnie, co zwi´ksza wydajnoÊç pracy.

POMPA O ZMIENNYM WYDATKU OFERUJE WYSOKÑ WYDAJNOÂå
PRZY NISKICH PR¢DKOÂCIACH OBROTOWYCH SILNIKA
Modele maszyn LM Elite wyposa˝ono w wysokowydajnà pomp´ t∏okowà 
o zmiennym wydatku, którego wartoÊç maksymalna wynosi 140 l/min. 
Umo˝liwia ona uzyskanie wysokich wartoÊci przep∏ywu niezale˝nie od pr´dkoÊci
obrotowej silnika i wy∏àcza si´ w razie braku zapotrzebowania w uk∏adzie. 
Dzi´ki temu wi´ksza cz´Êç mocy silnika mo˝e byç kierowana na przek∏adni´, 
co ma szczególne znaczenia w pracach obejmujàcych transport i wjazd na
strome ha∏dy kiszonki. Pompa hydrauliczna natychmiastowo zaspokaja rosnàce
zapotrzebowanie na przep∏yw hydrauliczny.



MODELE KOMPAKTOWE: LM5.25 I LM6.2814 15

BARDZIEJ EKOLOGICZNE SILNIKI DZI¢KI FILTROM DPF
Model LM5.25 o mocy 75 KM jest zgodny z normà emisji spalin Tier 4 final,
a model LM6.28 – z Tier 4A. Oba silniki wyposa˝ono w filtry czàstek sta∏ych
DPF, które zatrzymujà niebezpieczne czàsteczki sadzy wytwarzane w
procesie spalania. Szczególne korzyÊci przyniesie to u˝ytkownikom maszyn
pracujàcym w ograniczonych, zamkni´tych przestrzeniach.

WYSOKOWYDAJNA HYDRAULIKA
Oba modele – LM5.25 z pompà o wydatku 
80 l/min oraz LM6.28 wyposa˝ony w pomp´ 
o wydatku 110 l/min mogà zasiliç cztery
dwukierunkowe zawory pomocnicze umieszczone
na wysi´gniku. Dwa opcjonalne zawory mo˝na
zamontowaç w tylnej cz´Êci maszyny.

Moc wyjÊciowa silnika LM5.25 LM6.28
Zasi´g maks. (m) 5,78 6,35
Udêwig (kg) 2500 2800
Moc znamionowa silnika (kW/KM) 55/75 74,5/101

Modele LM5.25 i LM6.28 o szerokoÊci 1,80 m 
oraz 2 m i mocy 75 KM i 101 KM oferujà
kompaktowe wymiary, które doskonale sprawdzajà
si´ w ró˝norodnych zastosowaniach. Myli si´
jednak ten, kto sàdzi, ˝e niewielkie wymiary
oznaczajà niewielkie mo˝liwoÊci. Niewielka
∏adowarka LM5.25 jest zdolna podnieÊç 2500 kg
∏adunku, a jej zasi´g to a˝ 5,78 m. Modele
kompaktowe LM wyposa˝ono w nowe, bardziej
ekologiczne silniki. Zmieniony wyglàd zewn´trzny
maszyn wp∏ywa nie tylko na zwi´kszenie walorów
estetycznych pojazdów. Pozosta∏e zalety
przeprojektowanego nadwozia to lepsza
widocznoÊç we wszystkich kierunkach oraz
∏atwiejsze mycie i konserwacja.

NIEWIELKIE ROZMIARY, 
DU˚A WYDAJNOÂå



NIESKOMPLIKOWANE STEROWANIE
Zaprojektowany od nowa zespó∏ wskaêników zawiera obrotomierz,
pr´dkoÊciomierz i wskaênik poziomu paliwa. Umieszczony centralnie
podÊwietlany ekran ciek∏okrystaliczny wyÊwietla informacje dotyczàce
najistotniejszych parametrów roboczych, w tym wskaênik stanu filtra DPF.

NOWA KONSTRUKCJA JOYSTICKA
Standardowo joystick 4-funkcyjny oferuje dwa przyciski sterujàce
hydraulikà oraz dwa elektroniczne przyciski sterowania proporcjonalnego.
Pozwala to na ∏atwiejszà obs∏ug´ narz´dzi. Opcjonalna obs∏uga
przek∏adni hydrostatycznej pozwala na prze∏àczanie za pomocà joysticka
kierunku jazdy z pozycji do przodu na neutralnà oraz bieg wsteczny.

BARDZIEJ EFEKTYWNA KLIMATYZACJA
Aby zagwarantowaç przyjemny ch∏ód w upalne dni, model LM6.28
wyposa˝ono w bardziej efektywny uk∏ad klimatyzacji.

¸ATWA OBS¸UGA NAP¢DU HYDROSTATYCZNEGO
Kompaktowe ∏adowarki teleskopowe doskonale sprawdzajà si´ przy
przemieszczaniu wczeÊniej wyodr´bnionego materia∏u oraz przy 
pracach wymagajàcych licznych zmian kierunku jazdy. Model LM5.25
dysponuje jednozakresowà przek∏adnià hydrostatycznà, a LM6.28 oferuje
dwa zakresy. Przy pracy peda∏ jazdy mo˝e byç wykorzystywany do
przyspieszania i zwalniania maszyny, co znacznie ogranicza potrzeb´
wykorzystywania hamulców.

DOSKONA¸A ZWROTNOÂå
Jedna z najbardziej kompaktowych maszyn w swojej klasie – LM5.25 
to idealne narz´dzie do prac wykonywanych w niskich budynkach i
wàskich, ograniczonych przestrzeniach. Kolejnà zaletà ∏adowarki jest
mo˝liwoÊç wyboru sterowania dwoma lub czterema ko∏ami oraz tryb
jazdy bokiem, co pozwala na uzyskanie Êrednicy zawracania równej 
tylko 3,4 metra. Dysponujàcy szerszym nadwoziem model LM6.28
zawraca na przestrzeni tylko 4 metrów.

¸ATWOÂå KONSERWACJI NIEZRÓWNANA NIEZAWODNOÂå
Kompaktowe ∏adowarki teleskopowe marki New Holland sà konstruowane
zgodnie z wymagajàcymi standardami jakoÊci, a przeprowadzanie 
prac konserwacyjnych przy tych maszynach jest niezwykle proste.
Codzienne czynnoÊci kontrolne zajmujà tylko kilka minut, a dost´p 
do filtrów i innych podzespo∏ów, które mogà wymagaç czynnoÊci
konserwacyjnych jest wygodny dzi´ki przemyÊlanej konstrukcji maszyny.

3,4 m
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PROSTE CZYNNOÂCI KONTROLNE 
ZAPEWNIAJÑ BEZPROBLEMOWÑ PRAC¢
Firma New Holland z zaanga˝owaniem pracowa∏a nad
ograniczeniem zakresu czynnoÊci konserwacyjnych wykonywanych
w nowych ∏adowarkach teleskopowych LM Standard i LM Elite.

• Pokrywa przedzia∏u silnika jest wspierana na
spr´˝ynach gazowych, dzi´ki czemu dost´p do
kompaktowego zespo∏u ch∏odzenia nie jest ograniczony.
Dzi´ki temu, ˝e obie ch∏odnice zamontowano na
uchylnej ramie, operator mo˝e z ∏atwoÊcià oczyÊciç je 
i przeprowadziç rutynowe prace w kilka minut.

NiegdyÊ czasoch∏onna
czynnoÊç regulacji ok∏adzin
wysi´gnika teleskopowego
zosta∏a uproszczona dzi´ki
zastosowaniu systemu szybkiej
i ∏atwej regulacji za pomocà
Êrub i przeciwnakr´tek.

W modelach z linii Standard
wyst´puje tylko dziewi´ç punktów
codziennego smarowania. Modele
Elite obejmujà trzy dodatkowe
punkty smarowania na karetce 
o du˝ym kàcie przechy∏u. Ka˝dy
punkt smarowania zaprojektowano
z myÊlà o ∏atwym dost´pie
zdalnym do miejsc trudno
dost´pnych innymi metodami.

Szeroki wlew zbiornika paliwa 
o pojemnoÊci 140 litrów
umo˝liwia uzupe∏nianie paliwa 
z beczek w terenie, jeÊli oka˝e
si´ to niezb´dne. Zbiornik p∏ynu
AdBlue o pojemnoÊci 27 litrów
umo˝liwia uzupe∏nianie substancji
co 5 tankowaƒ zbiornika paliwa.



naturalnym lideremWWW.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.

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.

FINANSOWANIE DOSTOSOWANE 
DO TWOJEGO BIZNESU
CNH Industrial Capital, spó∏ka us∏ug
finansowych firmy New Holland, 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 Industrial Capital zyskasz
spokój ducha wynikajàcy z pomocy 
spó∏ki finansowej wyspecjalizowanej 
w sektorze rolniczym.
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MODEL LM6.32 LM6.35 ELITE LM7.35 LM7.42 ELITE LM9.35
Maks. udêwig (kg) 3200 3500 3500 4200 3500
Maks. wysokoÊç podnoszenia (m) (m) 6,1 6,1 7,0 7,0 9,1
Silnik
Typ 4-cylindrowy NEF, Tier 4A, Common Rail
Uk∏ad ECOBlue™ SCR (selektywna redukcja katalityczna) ● ● ● ● ●

Uk∏ad dolotowy Turbospr´˝arka z ch∏odnicà mi´dzystopniowà
PojemnoÊç skokowa (cm3) 4485
Zatwierdzona mieszanka biodiesel B20**
Maks. moc wg ISO14396 – ECE R120 (kW/KM) 89/121 przy 1800 obr./min 105/143 przy 1900 obr./min 89/121 przy 1800 obr./min 105/143 przy 1900 obr./min 89/121 przy 1800 obr./min
Moc znamionowa wg ISO14396 – ECE R120 (kW/KM) 81/110 przy 2200 obr./min 96/129 przy 2200 obr./min 81/110 przy 2200 obr./min 96/129 przy 2200 obr./min 81/110 przy 2200 obr./min
Maks. moment obrotowy wg ISO14396 – ECE R120 (Nm) 498 Nm przy 1500 obr./min 590 Nm przy 1500 obr./min 498 Nm przy 1500 obr./min 590 Nm przy 1500 obr./min 498 Nm przy 1500 obr./min
Przek∏adnia
Typ PowerShift™
Prze∏o˝enia 4x3 6x3 z automatycznà zmianà 4x3 6x3 z automatycznà zmianà 4x3
Prze∏àczanie przek∏adni Zintegrowane z joystickiem 
Przód-N-Ty∏, zintegrowane z joystickiem – ● – ● –
Dêwignia Przód-N-Ty∏ przy kole kierownicy ● – ● – ●

Pr´dkoÊç transportowa (km/h) 40
Hamulce robocze
Uruchamianie Wspomaganie hydrauliczne
Wszystkie cztery ko∏a Standard
Typ Tarcze mokre
Liczba tarcz na oÊ 6 na osi przedniej + 4 na osi tylnej
Hamulec postojowy
Uruchamianie SAHR na osi przedniej (aktywowany spr´˝yno, zwalniany hydraulicznie)
Typ Tarcze mokre 
Osie
OÊ przednia z samoblokujàcym mechanizmem ró˝nicowym ● ● ● ● ●

OÊ tylna z samoblokujàcym mechanizmem ró˝nicowym O ● O ● O
PojemnoÊç
Zbiornik oleju hydraulicznego (l) 105
Zbiornik paliwa/ zbiornik p∏ynu AdBlue (l) 140 / 27
Olej silnikowy (l) 12
Hydraulika
Pompa z´bata (l/min / bar) 120 / 240 – 120 / 240 – 120 / 240
Pompa o zmiennym wydatku (l/min / bar) – 140 / 240 – 140 / 240 –
Sterowanie wysi´gnikiem
Podnoszenie Dêwignie Uk∏ad elektroniczny, Dêwignie Uk∏ad elektroniczny, Dêwignie 

sterowanie proporcjonalne sterowanie proporcjonalne
Przechy∏ Dêwignie Uk∏ad elektroniczny, Dêwignie Uk∏ad elektroniczny, Dêwignie 

sterowanie proporcjonalne sterowanie proporcjonalne
Rozszerzanie Uk∏ad elektroniczny, Uk∏ad elektroniczny, Uk∏ad elektroniczny, Uk∏ad elektroniczny, Uk∏ad elektroniczny, 

sterowanie proporcjonalne sterowanie proporcjonalne sterowanie proporcjonalne sterowanie proporcjonalne sterowanie proporcjonalne
Dodatkowe sterowanie g∏owicà Elektrohydrauliczne Uk∏ad elektroniczny, Elektrohydrauliczne Uk∏ad elektroniczny, Elektrohydrauliczne 

sterowanie proporcjonalne sterowanie proporcjonalne
Czas wykonywania cykli hydraulicznych (bez ∏adunku)
Podnoszenie / opuszczanie (W sekundach) 7,4 / 5,6 6,7 / 5,2 7,4 / 5,6 6,7 / 5,2 7,4 / 5,6
Wysuwanie / zsuwanie (W sekundach) 5,5 / 3,7 5,2 / 3,7 6,5 / 4,4 6,2 / 4,5 8,3 / 6,3
Opró˝nianie / wype∏nianie ∏y˝ki (W sekundach) 3,1 / 3,2 2,8 / 2,9 3,1 / 3,4 2,8 / 2,9 3,1 / 3,4
Kabina
Maks. poziom ha∏asu (dBA) 75
WidocznoÊç (°) 360
Wentylacja Ogrzewanie / nadmuch / klimatyzacja
Uchylana kolumna kierownicy ● ● ● ● ●

Uchylana teleskopowa kolumna kierownicy – ● – ● –
Pojedynczy joystick Zamontowany w kabinie Zamontowany na fotelu Zamontowany w kabinie Zamontowany na fotelu Zamontowany w kabinie
Tryby sterowania 2WS / 4WS / tryb „psi chód”
Wybór trybu jazdy
Wybór r´czny z przednimi i tylnymi lampami kontrolnymi ● – ● – ●

Wybór r´czny z wyrównaniem automatycznym – ● – ● –
Ko∏a i opony
Standard 460/70 R24
Opcjonalnie 500/70 R24

MODEL LM6.32 LM6.35 ELITE LM7.35 LM7.42 ELITE LM9.35
Wymiary i masa
A D∏ugoÊç wide∏ do palet (mm) 1200 1200 1200 1200 1200
B Rozstaw osi (mm) 3000 3000 3000 3000 3000
C Odleg∏oÊç od osi do karetki (mm) 1031 1031 1285 1285 1513
C1 Odleg∏oÊç od osi do powierzchni oporowej wide∏ (mm) 1158 1158 1410 1410 1645
D D∏ugoÊç od powierzchni oporowej wide∏ do przeciwwagi(mm) 4985 4985 5239 5239 5472
D1 D∏ugoÊç od karetki do przeciwwagi (mm) 4858 4858 5113 5113 5340
D2 D∏ugoÊç od kó∏ przednich do przeciwwagi (mm) 4450 4450 4450 4450 4450
E D∏ugoÊç ca∏kowita (mm) 6190 6190 6451 6451 6672
F Rozstaw kó∏ (mm) 1873 1873 1873 1873 1873
G PrzeÊwit (mm) 415 415 415 415 415
Z PrzeÊwit pod stopniem (mm) 550 550 550 550 550
N SzerokoÊç kabiny (mm) 1020 1020 1020 1020 1020
Q Maksymalny rozstaw wide∏ (mm) 1185 1185 1185 1185 1185
Przekrój wide∏ (mm) 100 100 100 100 100
M1 WysokoÊç kabiny (mm) 2447 2447 2447 2447 2447
O SzerokoÊç ca∏kowita (z oponami) (mm) 2340 2340 2340 2340 2340
Y Kàt pochylania osprz´tu ku sobie (°) 19 24 19 24 19
X Kàt odchylania osprz´tu (°) 109 118 109 118 109
Ca∏kowity kàt obrotu osprz´tu (Y+Z) (°) 131 142 131 142 131
Promieƒ skr´tu z oponami (mm) 3900 3900 3900 3900 3900
Masa ca∏kowita z wid∏ami, pe∏nym zbiornikiem paliwa i operatorem (kg) 7935 7935 8000 8000 8580
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MODEL LM5.25 LM6.28
Maks. udêwig (kg) 2500 2800
Maks. wysokoÊç podnoszenia (m) 5,78 6,35
Zawieszenie wysi´gnika
Zawieszenie wysi´gnika Smooth Ride Control O O
Silnik
Typ 4-cylindrowy, Tier 4, Common Rail 4-cylindrowy, Tier 4, Common Rail
PojemnoÊç skokowa (cm3) 3331 3769
Uk∏ad dolotowy Turbospr´˝arka Turbospr´˝arka
Maks. moc wg ISO14396 – ECE R120 [kW/KM] 55,4/74,3 przy 2600 obr./min 74,5/101 przy 2200 obr./min
Maks. moment obrotowy wg ISO14396 – ECE R120 (Nm) 286 Nm przy 1850 obr./min 335 Nm przy 1500 obr./min
Urzàdzenie wspomagajàce uruchamianie w zimnym klimacie ● ●

Przek∏adnia
Hydrostatyczna o zmiennym wydatku Przek∏adnia hydrostatyczna jednobiegowa Przek∏adnia hydrostatyczna dwubiegowa 
Hamulce robocze
Uruchamianie Wspomaganie hydrauliczne Wspomaganie hydrauliczne
Wszystkie cztery ko∏a Hamowanie kó∏ przednich Hamowanie kó∏ przednich
Typ Tarcze mokre Tarcze mokre
Liczba tarcz na oÊ 6 6
Osie
Blokada mechanizmu ró˝nicowego (przód / ty∏) ● / ● ● / ●
PojemnoÊç
Olej hydrauliczny (w litrach) 70 110
Paliwo (w litrach) 80 100
Uk∏ad hydrauliczny
Pompa z´bata (l/min / bar) 80 / 230 110 / 230
Sterowanie uk∏. hydraulicznym Proporcjonalne Proporcjonalne
Joystick ze sterowaniem proporcjonalnym ● ●

Joystick ze sterowaniem proporcjonalnym, praca jednoczesna, sterowanie przep∏ywem, przód i ty∏ O O
Kabina
Maks. poziom ha∏asu (dBA) 80 80
WidocznoÊç (°) 360 360
Regulowana kolumna sterownicza ● ●

Wspomaganie sterowania 2WS / 4WS / tryb „psi chód” 2WS / 4WS / tryb „psi chód”
Obrotowe Êwiat∏o ostrzegawcze ● ●

Mechaniczne zawieszenie fotela ● ●

Fotel Deluxe z zawieszeniem pneumatycznym O O
Ogrzewanie ● ●

Klimatyzacja O O
Dwie lampy kontrolne do wyrównywania sterowania (tylko LM6.28) – ●

Os∏ona przeciws∏oneczna (tylko LM5.25) O –
Zestaw podwy˝szajàcy poziom komfortu w kabinie: os∏ona przeciws∏oneczna, uchwyt na drobiazgi, 
uchwyt na telefon, pomiar nachylenia – O
Alarm biegu wstecznego ● ●

OÊwietlenie
2 przednie dachowe Êwiat∏a robocze O O
2 tylne dachowe Êwiat∏a robocze O O
OÊwietlenie wysi´gnika O O
Ko∏a i opony
Standard 12x18 405/70x20
Opcjonalnie Przemys∏owe 12x16,5 405/70x24

● Standard O Opcja     – Niedost´pne

MODEL LM5.25 LM6.28

LM5.25 LM6.28

Wymiary i masa
A Rozstaw osi (mm) 2350 2800
B Odleg∏oÊç od osi do powierzchni oporowej wide∏ (mm) 983 1200
C D∏ugoÊç od powierzchni oporowej wide∏ do przeciwwagi (mm) 4100 4670
D Rozstaw kó∏ (mm) 1500 1600
E PrzeÊwit (mm) 310 *350 / **390
F D∏ugoÊç od tylnej osi do przeciwwagi (mm) 763 650
G SzerokoÊç kabiny (mm) 860 940
H WysokoÊç kabiny (mm) 1990 *2040 / **2080
I SzerokoÊç ca∏kowita (z oponami) (mm) 1800 2000
Promieƒ skr´tu z oponami (mm) 3400 4000
Masa ca∏kowita z wid∏ami, pe∏nym zbiornikiem paliwa i operatorem (kg) 4800 6100

* opony 20”    ** opony 24”

A

E

B F D

G

C I

H

A
E

B F D

G

C I

H



TWÓJ LOKALNY DEALER

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. – 02/14 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 131000/POL

Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.pl

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

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.

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!
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