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Tratores T4S New Holland.
Simplesmente modernos.
Os tratores T4S de 55 a 75 CV da New Holland oferecem o equilíbrio perfeito entre eficiência moderna e as exigências de um trator
simples que faz exatamente o que necessita. Os modelos ROPS com plataforma e tração às duas rodas de base satisfazem as
exigências de um trator básico, fiável e de preço acessível. Os modelos com tração integral proporcionam tração adicional para
uma versatilidade ainda maior. Necessita de uma cabina? Os tratores T4S estão equipados com uma cabia de quatro pilares de nova
geração que proporciona a melhor visibilidade panorâmica e ambiente do operador do seu segmento.
Disponível com caixas de velocidades mecânicas 8x8 ou 12x12, e um super-redutor 20x20 opcional que atinge uma velocidade de
trabalho mínima de 0,14 km/h, a série T4S possui as especificações ideais para se adequar a qualquer terreiro ou campo, agricultura
não profissional ou empresas de feno e forragem. Necessita de efetuar manobras rápidas? É oferecido um inversor hidromecânico
para que possa alternar entre mudanças de avanço e marcha-atrás sem embraiagem. Trabalha com equipamento pesado montado
na parte traseira? Com o T4S, pode beneficiar de um potente sistema hidráulico traseiro de 3000 kg para obter o melhor desempenho
do segmento com controlo do sistema hidráulico Lift-O-Matic equipado de série. O acionamento da TDF assistido pelo servomotor,
com Soft Start de fácil modulação, é parte integrante de um trator que foi concebido para responder às exigências modernas de
eficiência e facilidade de operação, mas com a simplicidade e facilidade de manutenção tradicionais.

Nunca foi tão fácil ter um trator
Os tratores T4S foram concebidos para o trabalho duro, mas com intervalos de manutenção prolongados. Todas as verificações de
manutenção diárias são rápidas e fáceis de realizar, o que significa que terá mais tempo para fazer aquilo que um trator T4S faz
melhor: trabalhar. Pretende mais? E que tal motores common rail de baixo consumo fiáveis, compatíveis com biodiesel?

Prazer de condução absoluto
Desde ROPS de base até à cabina de quatro pilares de nova geração com banco de suspensão pneumática — o controlo das
operações com o conforto do operador é essencial. Os tratores cabinados T4S definem novos padrões neste segmento, com
visibilidade panorâmica de todas as alfaias. O potente aquecimento e ar condicionado mantêm o operador confortável em todas as
estações do ano. Os que optarem por uma versão ROPS, poderão continuar a usufruir de um banco com suspensão extremamente
confortável e controlos posicionados de forma conveniente de série.

Versatilidade
Compacto e manobrável, com possibilidade de potência hidráulica e caixa de velocidades versátil para se adequar às mais diversas
necessidades, um T4S pode ser a solução ideal para si. Proporciona o mesmo desempenho tanto a realizar trabalhos de carregador
no pátio como a trabalhar com um grande número de alfaias no campo, no parque ou para trabalhos mais exigentes. Com ROPS ou
cabina, tração integral ou tração às duas rodas, o T4S oferece versatilidade de série.

Potência e produtividade
O suave motor da série S8000 debita uma excecional potência eficiente e fiável de até 75 CV com uma extraordinária poupança de
combustível e impressionantes características de binário. Com o equilíbrio ideal entre potência, peso e tamanho, o T4S foi concebido
para proporcionar fiabilidade de desempenho num grande número de tarefas. É a escolha ideal de potência e produtividade para
pequenas explorações agrícolas e unidades leiteiras, com especificações adequadas a aplicações tão diversas, que vão desde
trabalhos municipais até operações mais exigentes e de prestação de serviços.

O rótulo no capô diz tudo
Potência
nominal
CV

Distância entre eixos
2WD / 4WD
mm

Peso*
2WD / 4WD
kg

T4.55S

55

2085 / 2123

2800 / 3100

T4.65S

65

2085 / 2123

2800 / 3100

T4.75S

75

2085 / 2123

2800 / 3100

Modelo

* com cabina

A New Holland torna a identificação da
potência dos seus tratores muito simples.
Nos modelos T4S, o “4” refere-se à série de
tratores e o “S” representa a simplicidade
de design. Quanto aos números, T4.55S,
T4.65S e T4.75S, debitam 55, 65 e 75 CV.

04 AMBIENTE DO OPERADOR

Nova geração de cabinas ou ROPS.
Proporcionamos-lhe controlo com total conforto.
A simplicidade combinada com pensamento moderno
Despenda de tempo para examinar um trator T4S da New Holland e verá por si próprio que estes tratores oferecem o equilíbrio
perfeito entre o design de um trator tradicional e a ergonomia moderna. Os novos utilizadores sentir-se-ão rapidamente confortáveis
e constatarão que é fácil ter acesso a tudo o que necessitam para trabalharem de forma segura e eficiente. Com uma cabina de nova
geração, elevamos este segmento de tratores para um novo patamar. Com um design de quatro pilares e vidro em toda a volta, a cabina
proporciona uma soberba visibilidade panorâmica. Um painel de tejadilho em vidro que pode ser aberto também confere funcionalidade,
permitindo que tratores equipados com carregador sejam posicionados com extrema precisão. O aquecimento e ventilação altamente
eficientes, com ar condicionado de série, garantem o conforto do operador, independentemente das condições meteorológicas.

Silenciosa. Confortável. Espaçosa.
A cabina de nova geração dos tratores T4S possui um pavimento plano para eliminar o volume de um túnel da caixa de velocidades,
tornando-a mais espaçosa. As portas bastante amplas para garantir o fácil acesso ao interior confortável e um banco mecânico
ou com suspensão pneumática opcional garantem uma viagem confortável. O conjunto de aquecimento e ventilação é bastante
potente, evitando que a cabina embacie no inverno e mantendo-a extremamente fresca no verão. Os níveis de ruído reduzidos
reduzem o cansaço e um potente conjunto de iluminação ilumina até as noites mais escuras. Com um trator T4S, pode usufruir das
características da cabina de um trator de grandes dimensões num trator pequeno.
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77°
69°

93°
77°

Visibilidade realmente panorâmica

Ver para além da linha do tejadilho

Quando descrevemos a cabina de nova geração como oferecendo
visibilidade panorâmica, não estamos a exagerar. Graças ao seu
design de cabina de quatro pilares, a vista a partir do banco do
operador é panorâmica. Quer se tratem de espaços apertados
ou trabalhos no campo, a boa visibilidade é uma ajuda preciosa
para aumentar a produtividade. Veja mais para fazer mais.

• Todos os modelos de cabina têm um painel de tejadilho de
elevada visibilidade para permitir uma visualização perfeita e
proporcionar um ambiente claro e arejado
• O painel de tejadilho pode ser aberto para proporcionar
ventilação adicional e possui uma proteção solar retrátil

Conjunto de iluminação no tejadilho da cabina

Equipado com rádio

• Com um T4S, quatro lâmpadas integradas no tejadilho da
cabina podem proporcionar a iluminação adicional de que
necessita, permitindo-lhe chegar aos recantos mais escuros
dos edifícios ou ajudando a localizar os últimos fardos no campo

• Todos os modelos estão equipados de série com rádio e são
compatíveis com todos os modelos de autorrádio tradicionais
• Basta selecionar o design pretendido e instalar, é música para
os seus ouvidos

Operadores de tratores ROPS — também estão no
nosso pensamento

FOPS: equivale a paz de espírito

Na New Holland, o conforto de todos os operadores de tratores
é uma grande preocupação. Se se sentar atrás de um volante
de qualquer trator T4S e observar a disposição dos controlos,
altura dos pedais em relação ao pavimento, a posição do volante
e o conforto constata que nos centramos num design orientado
para o conforto do operador. Cada alavanca, interruptor e
pedal está posicionado de modo a ser fácil de utilizar. Se
acrescentarmos o baixo nível de ruído do motor e da caixa
de velocidades, verá porque um trator T4S ROPS continua a
proporcionar um conforto topo de gama.

• Tanto a versão ROPS com a versão cabinada, quanto equipadas
com o tejadilho opcional, oferecem tecnologia FOPS (Falling
Object Protection System)

06 CONTROLOS

Não confunda simples com básico.
Centramo-nos na ergonomia. O operador centra-se no trabalho.
Há mais de 20 anos, a New Holland elevou a fasquia no design de tratores pequenos com a série TN. Desde o início, estes tratores
pequenos de “nova geração” foram concebidos em torno das necessidades do operador, com uma extensa pesquisa a estabelecer
o melhor posicionamento de todos os controlos mais importantes. Os tratores TN definiram um novo ponto de referência no
estabelecimento da relação ideal entre o operador e o trator.
A partir destas ideias originais, os tratores T4S beneficiam de desenvolvimentos posteriores no design moderno de tratores.
Um T4S pode ser simples, mas não devemos confundir simples com básico. Cada cêntimo da nossa pesquisa é investido para tornar
os nossos tratores mais produtivos.
A qualidade do design equipara-se à qualidade de produção. Tudo aquilo em que toca tem um toque de qualidade excecional.
Todos os materiais foram concebidos para suportar as exigências de uma vida árdua. Investe na New Holland. Nós investimos num
design e construção da mais elevada qualidade.
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A simplicidade faz um bom design
• Alavancas da caixa de velocidades, acelerador manual,
controlos de válvulas remotas, elevação/descida do sistema
hidráulico traseiro, Lift-O-Matic™, TDF e interruptores
elétricos estão agrupados exatamente onde esperaria que
estivessem
• Os controlos simplificados ajudam a fornecer níveis seguros
de elevada produtividade ao longo de todo o dia de trabalho

Preparado para carregador, com o joystick
exatamente onde o quer
• O T4S está preparado para um carregador e inclui também um
controlo de joystick posicionado exatamente onde o quer, com
funções integradas para permitir uma operação perfeita do
carregador

Verdadeiro controlo da TDF
•	Montada dentro da consola esquerda, a alavanca de
acionamento da TDF está exatamente onde o operador a
gostaria de ter
• O acionamento suave das alavancas da TDF garante uma fácil
modulação de potência para o acessório

Coluna de direção regulável
• É possível obter a posição de condução ideal graças à coluna
de direção regulável, ativada por um cómodo pedal

08 Motor

Ecológico, potente, produtivo.

Tecnologia eficiente e sustentável

Especificamente desenvolvidos para utilização agrícola intensa, a série de motores S8000 de três cilindros que alimentam os tratores
T4S proporciona uma potência, binário e economia inigualáveis, e utiliza tecnologia de pós-tratamento CEGR e DOC para estar
em conformidade com as emissões Tier 4A. Com intervalos de manutenção prolongados, estes económicos motores oferecem a
resistência, durabilidade e fiabilidade que os operadores de tratores pequenos exigem do seu investimento. Durante o trabalho, os
motores são suaves e silenciosos, com o binário máximo debitado a apenas 1400 rpm, para garantir uma resposta rápida a um súbito
aumento de carga, e a eficiência de combustível é garantida a velocidades mais baixas do motor. O aumento de binário no motor do
T4S também é impressionante, alcançando os 54% no modelo T4.55S, garantindo assim uma recuperação rápida em situações mais
exigentes e evitando a necessidade de ter de reduzir para uma mudança inferior em aplicações como gradagem de campos e transporte.
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A potência adequada às suas necessidades
O trator adequado é aquele que proporciona o desempenho de
que necessita e não aquele que tem a potência adicional que
nunca irá explorar. Com o T4S, poderá optar por 55, 65 e 75 CV,
uma vez que estas são as potências que refletem as aplicações
para as quais estes tratores foram concebidos. Escolha a
potência que se adequa às suas necessidades específicas.

hp
CV

T4.75S

Power
Potência

Nm

Reserva de binário impressionante
Alguns motores podem não proporcionar um desempenho
uniforme em condições extremas. Isso não acontece com o T4S.
Equipado com a mais recente geração de turbocompressores
com potentes intercoolers, os motores S8000 beneficiam de um
fluxo constante de ar refrigerado para melhorar a eficiência de
combustão independentemente da temperatura, e apresentam
um impressionante aumento de binário de até 54%.
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Binário
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Intervalos de manutenção prolongados
Com intervalos de manutenção prolongados, os tratores T4S são
construídos para reduzir os custos de operação durante toda a
sua vida útil. As verificações de manutenção diárias podem ser
realizadas rapidamente, fazendo com que seja fácil manter o
T4S a operar à máxima eficiência.

Pronto para trabalhar assim que o liga
O design compacto dos motores S8000 de três cilindros
proporciona vantagens. Não só o pequeno bloco do motor
reduz o comprimento total de um T4S, como o design compacto
permite que aqueça rapidamente, garantindo que o motor atinge
a temperatura máxima de funcionamento em pouco tempo.

80

10 TRANSMISSÃO E EIXOS

Simplicidade mecânica
comprovada.
A chave para obter um desempenho versátil é ter a velocidade de transmissão
adequada para a aplicação. Com os T4S, tem à sua disposição três tipos principais de
caixas de velocidades; duas gamas 8x8, três gamas 12x12 ou três gamas 20x20 com
super-redutor. Todas as transmissões partilham as mesmas quatro velocidades
sincronizadas comprovadas em cada gama para facilitar as mudanças de velocidades
enquanto se desloca. O número de velocidades disponíveis irá adequar-se a um
grande número de aplicações, e o super-redutor opcional aumentará ainda mais
a versatilidade. Com o super-redutor opcional, um trator T4S pode funcionar a
velocidades tão baixas como 0,14 km/h.
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Duas gamas de funcionamento
• Perfeita para as necessidades de
explorações agrícolas pequenas
e unidades leiteiras, a caixa de
velocidades 8x8 de base oferece uma
ampla seleção de velocidades
• Dividida em duas gamas com quatro
velocidades em cada uma delas, o
operador utiliza o pedal da embraiagem
e a alavanca de direção montada na
coluna de direção para selecionar uma
mudança de avanço ou marcha-atrás

Três gamas,
doze velocidades de trabalho

Inversor elétrico compatível
com carregador

• As aplicações que exijam uma gama
mais ampla de velocidades têm à sua
disposição uma caixa de velocidades
12x12 opcional
• Com quatro velocidades em cada uma
das três gamas de funcionamento,
esta caixa de velocidades mantém o
tradicional diagrama de mudança de
velocidades em “H”
• Opcionalmente, está disponível uma
caixa de velocidades 20x20 com superredutor de oito velocidades na gama
baixa e média

• Os modelos T4S estão equipados com
um inversor eletro-hidráulico montado
na coluna
• Para aplicações com o carregador
frontal ou viragens rápidas nas
cabeceiras, o inversor eletro-hidráulico
aumenta realmente a produtividade
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Eixo com tração
às duas rodas

Eixo com tração
integral

3650 mm

4715 mm

Capacidade de viragem
com tração às duas rodas
• Os tratores T4S com tração
às duas rodas possuem um
raio de viragem de 3,65 m
• São ideais para trabalhar
em espaços exíguos ou para
aplicações menos exigentes
de feno, forragem e em
pátios

Tração integral

Ampla oferta de pneus

• Os modelos com tração
integral possuem um raio de
viragem sem travagem de
apenas 4,7 m
• Um T4S equipado com um
diferencial de patinagem
limitada dianteiro proporciona
tração quando necessitar
e uma agilidade brilhante
quando não necessitar
• Bloqueio do diferencial
traseiro mecânico acionado
por pedal de série

• Pode encomendar um T4S
com o pneu adequado às suas
necessidades específicas
• Está disponível uma vasta
gama de pneus para
responder às exigências
de pequenas explorações
agrícolas e unidades leiteiras
a produtores especializados

Guarda-lamas dianteiros
dinâmicos
• O ângulo de viragem é
maximizado graças aos
guarda-lamas dianteiros
dinâmicos disponíveis nos
modelos com tração integral
• Um mecanismo por mola
evita que os guarda-lamas
entrem em contacto com
o chassis do motor, mas
permite que a roda gire
livremente

12 TDF e sistema hidráulico

Simplesmente
versátil.
Com um sistema hidráulico traseiro com capacidade máxima
de 3000 kg, um trator T4S tem a potência para trabalhar com
um grande número de equipamentos totalmente montados,
permitindo que estes versáteis tratores estejam à altura de
tarefas que vão para além dos limites de tratores da concorrência
com potência semelhante. A seguir, acrescentamos um potente
caudal hidráulico de até 47,7 litros/min e a possibilidade de
estar equipado com até três válvulas remotas traseiras e duas
válvulas de montagem central. Acrescentamos ainda uma
tomada de força 540/540E e velocidade em relação ao solo.
Um T4S pode ser simples, mas não é de todo básico.

Lift-O-Matic™ para viragens rápidas

Forte e fácil de ajustar

Com um trator T4S, usufrui das vantagens comprovadas de
Lift-O-Matic. Comprovada por muitas gerações de tratores da
New Holland, Lift-O-Matic permite a elevação e descida rápida
de alfaias até uma posição predefinida. Durante a viragem numa
cabeceira, a única coisa que o operador tem de fazer é utilizar
um interruptor para levantar o sistema hidráulico traseiro até
uma altura máxima predefinida e nas cabeceiras, e fazer o
mesmo para descer os acessórios até à posição pretendida.

O sistema hidráulico traseiro dos tratores T4S segue o design
comprovado da New Holland, com ajuste telescópico para os
braços de ligação inferiores e bielas de engate reguláveis ou
acopladores de fixação rápida alternativos. Sujeito a testes
rigorosos e a um processo de controlo de qualidade criterioso,
o sistema hidráulico traseiro CAT II possui uma capacidade
máxima de elevação 3000 kg* para trabalhar com alfaias mais
pesadas montadas na parte traseira.
* com cilindro de elevação aux.
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Economia da velocidade da TDF
O sistema de TDF de transmissão direta reduz as perdas de
potência do motor e o número de peças de desgaste dentro
da transmissão para uma maior produtividade e fiabilidade.
Ativado por uma alavanca dedicada na cabina com acionamento
Soft Start, a embraiagem da TDF permite ao operador fornecer
gradualmente potência a uma alfaia acionada pela TDF. Estão
disponíveis várias velocidades de TDF, incluindo velocidade em
relação ao solo, 540 e 540 ECO.

Três válvulas remotas
traseiras
Pode estar equipado com
até três válvulas remotas
traseiras e beneficiar de um
caudal da bomba hidráulica
de 47,7 l/min, independente
do circuito de direção.

Válvulas remotas de
montagem central.
Não apenas para
carregadores.
Um conjunto preparado
para carregador inclui duas
válvulas remotas de montagem
central controladas através
do joystick ergonomicamente
posicionado. Desta forma, será
possível a um T4S funcionar
com um grande número de
acessórios especializados
para incluir equipamento
montado na dianteira.

14 PARA ALÉM DO PRODUTO

Serviços New Holland.

Opções de financiamento à medida do seu negócio

Preparados para lhe oferecer a melhor assistência

A CNH Industrial Capital, empresa de serviços financeiros da
New Holland, encontra-se bem estabelecida e é altamente
respeitada no setor agrícola. Estão disponíveis soluções de
consultoria e financiamento à medida das suas necessidades
específicas. Com a CNH Industrial Capital, atinge um nível
de tranquilidade só possível com uma empresa perita em
financiamento e especializada em agricultura.

Os técnicos dedicados do concessionário New Holland recebem
regularmente sessões de formação de atualização. Estas
sessões de formação são realizadas através de cursos online
e também de cursos presenciais intensivos. Esta abordagem
avançada garante que o seu concessionário terá sempre as
competências necessárias para que possa manter-se a par dos
produtos mais recentes e avançados da New Holland.

Service Plus – porque a sua paz de espírito é preciosa
O programa Service Plus oferece aos proprietários de máquinas agrícolas da New Holland serviços de
reparações que cobrem a sua maquinaria por cima da garantia contratual do fabricante. Controle máximo
sobre custos operacionais, reparações concluídas por concessionários NH usando peças originais NH,
maior valor de revenda da sua máquina, cobertura transferível. Pode escolher entre três níveis de cobertura:
Cobertura Silver –
Grupo Motopropulsor

Cobertura Gold –
Alargada

Cobertura Platinum –
Reparação total

• O número de anos da cobertura: dois, três, quatro, cinco, seis ou sete anos
• O número de horas de utilização (ou o número de fardos par a enfardadeiras)
•	Muitas outras opções para personalizar o programa e satisfazer as suas expetativas
Consulte o seu concessionário para saber como obter um contrato Service Plus para a sua máquina

Aplicação New Holland

Estilo New Holland

Product apps - iBrochure - NH Weather NH News - Farm Genius PLM Calculator - PLM Academy

Quer que a New Holland faça parte da sua vida quotidiana?
Visite o site www.newhollandstyle.com e percorra a abrangente
seleção de produtos. Está disponível toda uma gama de itens,
incluindo vestuário de trabalho super-resistente e uma ampla
seleção de modelos à escala e muito mais. New Holland.
Tão única como você.
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Modelos

T4.55S

T4.65S

S8000

S8000

S8000

3/2930/4/4A-3B

3/2930/4/4A-3B

3/2930/4/4A-3B

Admissão

Turbocomprimido

Turbocomprimido

Turbocomprimido

Intercooler

l

l

l

B5**

B5**

B5**

Motor New Holland*
N.º de cilindros/capacidade/válvulas/nível de emissões Tier-Stage

Mistura de biodiesel aprovada
Sistema pós-tratamento CEGR e DOC
Potência nominal do motor ISO TR14396 — ECE R120

(kW/CV)

Regime nominal do motor

(rpm)

Binário máx. ISO TR14396

(Nm a rpm)

Reserva de binário

(%)

Método de refrigeração
Capacidade do depósito de combustível
Intervalo de manutenção

T4.75S

l

l

l

41/55

48/65

55/75

2300

2300

2300

258 a 1400

291 a 1400

341 a 1400

54

47

48

Líquido

Líquido

Líquido

(l)

82

82

82

(horas)

300

300

300

Transmissão
Caixa de velocidades 8x8 Synchro Shuttle™ (2WD/4WD)
Velocidade máxima de avanço

(km/h)

30

30

30

Velocidade mínima de avanço

(km/h)

2,27

2,27

2,27

Caixa de velocidades 12x12 Synchro Shuttle™ (4WD)
Caixa de velocidades 12x12 Hydraulic Powershuttle (4WD)
Velocidade máxima de avanço

(km/h)

40

40

40

Velocidade mínima de avanço

(km/h)

0,83

0,83

0,83

Caixa de velocidades 20x20 Synchro Shuttle™ com super-redutor (4WD)
Caixa de velocidades 20x20 Hydraulic Powershuttle com super-redutor (4WD)
Velocidade máxima de avanço

(km/h)

40

40

40

Velocidade mínima de avanço

(km/h)

0,14

0,14

0,14

l

l

l

Super-redutor
Eixo dianteiro
Eixo dianteiro de tração integral
Ângulo de viragem — tração às duas rodas/tração integral
Oscilação do eixo
Raio de viragem mín. — tração às duas rodas/tração integral

(°)
(°)
(mm)

Engate do bloqueio do diferencial mecânico

O

O

O

52/45

52/45

52/45

11

11

11

3650/4715

3650/4715

3650/4715

l

l

l

Sistema hidráulico
Caudal da bomba hidráulica

47,7

47,7

47,7

Controlo mecânico da tração de centro aberto

(l/min)

l

l

l

Sensor de tração no engate superior

l

l

l

Sistema Lift-O-Matic™

l

l

l

Capacidade máx. elevação em todo o curso (610 mm atrás das rótulas)

(kg)

1950

1950

1950

Capacidade máx. elevação nas rótulas com os braços na horizontal****

(kg)

3000

3000

3000

I e II

I e II

I e II

N.º máx. de válvulas remotas

3

3

3

N.º. máx. de válvulas remotas de montagem central

2

2

2

Controlo de joystick para montagens centrais

O

O

O

540/540E

O

O

O

540

l

l

l

Velocidade em relação ao solo

O

O

O

Plataforma suspensa (com ROPS)

l

l

l

Banco com suspensão Comfort

l

l

l

Banco com suspensão pneumática (Cabina)

O

O

O

Ar condicionado

O

O

O

Categoria do hidráulico traseiro

Tomada de força

Ambiente do operador

Pesos — ROPS
Peso com tração às duas rodas/tração integral

(kg)

2550/2850

2550/2850

2550/2850

Peso total admissível com tração às duas rodas/tração integral

(kg)

4500/4800

4500/4800

4500/4800

Peso com tração às duas rodas/tração integral

(kg)

2800/3100

2800/3100

2800/3100

Peso total admissível com tração às duas rodas/tração integral

(kg)

4500/4800

4500/4800

4500/4800

Pesos — Cabina

Dimensões
Com tamanho de pneu traseiro***

380/70R28

420/70R28

480/70R30

Distância entre eixos — tração às duas rodas/tração integral

(mm)

2085/2123

2085/2123

2085/2123

Comprimento total

(mm)

3915

3915

3915

Altura até ao topo do ROPS central a partir do eixo central

(mm)

1836

1836

1836

Altura até ao topo da cabina a partir do eixo central

(mm)

1845

1845

1845

Bitola das rodas dianteiras (mín./máx.)

(mm)

1447/1877

1447/1877

1447/1877

Bitola das rodas traseiras (mín./máx.)

(mm)

1442/1955

1446/1928

1527/1928

l De série

O Opcional

– Não disponível * Desenvolvido pela FPT Industrial ** Dependente das condições de mercado
(380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30) **** Com cilindro de elevação aux.

*** Estão disponíveis outros pneus traseiros diferentes dos referidos

New Holland Top Service:
serviço de informação e assistência a clientes.

Máxima disponibilidade

Máxima rapidez

Máxima prioridade

Máxima satisfação

Estamos sempre preparados para Serviço expresso de entrega de Soluções rápidas durante a época Procuramos e localizamos a solução
o ajudar: 24 horas por dia, 7 dias peças: sempre que precise, onde de colheita: porque o trabalho não de que necessita, mantendo-o
por semana, durante todo o ano! quer que precise!
pode esperar!
informado: até ficar 100% satisfeito!
Independentemente da informação
necessária e do problema ou pedido
a expor, tudo o que tem a fazer é
telefonar para o número gratuito(*)
do New Holland Top Service.

Contacte o seu concessionário New Holland para mais informações!
* A chamada é gratuita. Contudo, alguns operadores europeus podem aplicar uma taxa se a chamada for feita a partir
de um telemóvel. Para mais informações acerca das taxas, informe-se antecipadamente com o seu operador.

A New Holland escolhe lubrificantes

DIRIJA-SE AO SEU CONCESSIONÁRIO DE CONFIANÇA

www.newholland.pt

Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante.
Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamento destinado a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas.
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