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02 SERIEN
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New Holland T4S-traktorer.
Helt enkelt moderna.
New Holland T4S-traktorerna med 55 hk till 75 hk ger den perfekta balansen mellan modern effektivitet och krav på en enkel traktor
som gör precis det du vill. Instegsmodellen med ROPS, plattform och 2WD uppfyller kraven för en vanlig, pålitlig och billig arbetshäst.
Fyhjulsdrivna modeller ger ytterligare dragkraft för ännu större mångsidighet. Behöver du en hytt? T4S-traktorerna erbjuds med
en ny generation av hytter med fyra stolpar, som levererar den bästa runtomsikten och förarmiljön i denna traktorklass. T4S som
är tillgänglig med mekaniska 8x8- eller 12x12-transmissioner med en 20x20 med krypväxel (tillval) ner till 0,14 km/tim, erbjuder
specifikationer för att passa hemma på gården eller i fält, på hobbylantbruk eller i grovfoderproduktion. Behöver du en snabb
manövrering? En hydromekanisk shuttle erbjuds för kopplingsfria växlingar mellan fram och back. Arbetar du med tunga redskap
på trepunktslyften? Med en T4S kan du dra fördel av en kraftig trepunktslyft som klarar 3 000 kg för en ledande prestanda med
Lift-O-Matic™ lyftreglage som standard. Servostyrd kraftuttagskoppling, med en lättmodulerad mjukstart, ingår i en traktor som
byggts för att uppfylla moderna krav ifråga om effektivitet och lätt arbete med traditionell enkelhet och lätt underhåll.

Enkelt ägande
T4S-traktorerna är gjorda för hårt arbete men erbjuder längre serviceintervaller. Alla dagliga underhållskontroller går snabbt och
lätt vilket betyder att du tillbringar mer tid att göra det som en T4S gör bäst: arbeta. Vill du ha mer? Vad sägs om bränsleeffektivitet,
pålitliga common rail motorer som är kompatibla med biodiesel.

Absolut körglädje
Från instegsmodeller med ROPS till den nya generationens hytter med fyra stolpar med luftfjädrat säte (tillval), prioriteras en bekväm
arbetsmiljö för föraren. T4S traktorer med hytt sätter nya standarder i denna traktorklass, med panoramautsikt över alla redskap.
Kraftfull uppvärmning och luftkonditionering gör att du trivs under alla årstider. Traktorer med ROPS glöms inte heller, ett högt ett
fjädrat säte med hög komfort och välplacerade reglage är standard.

Mångsidighet
T4S är kompakt och manövrerbar, med hydraulkraft och mångsidig transmission som passar olika krav och kan vara din
traktorlösning. Den är lika användbar när den utför lastarbete på gården som under arbete med många olika typer av redskap i fält,
i parken eller till fastighetsförvaltning. Med ROPS eller hytt, två- eller fyrhjulsdrift, levererar T4S mångsidighet som standard.

Kraft och produktivitet
De pigga motorerna i serien S8000 omfattar ett effektivt och pålitligt effektpaket på upp till 75 hk med en enastående bränslebesparing
och slående vridmomentegenskaper. T4S erbjuder den idealiska balansen mellan effekt, vikt och storlek och har konstruerats för
att erbjuda en tillförlitlig prestanda för många olika uppgifter. Med sin effekt och produktivitet är den är det perfekta valet för
småbruk och animalieproducenter och med rätt utrustning passar den bra för arbetsuppgifter i kommunen, fastighetsförvaltning
och entreprenadverksamhet.

Dekalen på huven säger allt
Nominell
Modell
hk
		

Hjulbas
2WD / 4WD
mm

Vikt*
2WD / 4WD
kg

T4.55S

55

2085 / 2123

2800 / 3100

T4.65S

65

2085 / 2123

2800 / 3100

T4.75S

75

2085 / 2123

2800 / 3100

* med hytt

New Holland gör det enkelt att identifiera
traktorernas effekt. Med T4S-modeller
hänvisar ‘4’ till traktorserien och ‘S’
motsvarar den enkla konstruktionen. När
det gäller siffror ger T4.55S, T4.65S och
T4.75S, 55, 65 och 75 hk.

04 FÖRARMILJÖ

Ny generation av hytt eller ROPS.
Vi ger dig bekvämt arbete.
Enkelhet möter ett modernt tänkande
Ta dig tid att titta över en New Holland T4S-traktor och du ser då själv att dessa traktorer erbjuder den perfekta balansen mellan
traditionell traktorkonstruktion och modern ergonomi. Nya användare känner sig snabbt bekväma och uppskattar att allt som
behövs för att arbeta med traktorn på ett säkert och effektivt sätt finns inom räckhåll. Med den nya hyttgenerationen tar vi den här
traktorklassen till en ny nivå. Med fyra stolpar och stor glasyta, har hytten en enastående sikt i 360°. Ett takfönster med öppningsbar
ruta är också funktionell, så att traktorer som är utrustade med lastare placerar lasten exakt där den ska vara. Mycket effektiv
uppvärmning och ventilation, med luftkonditionering som standard, säkerställer att det är bekväm temperatur i hytten, oavsett vädret.

Tyst. Bekväm. Rymlig.
Den nya generationen av hytter på T4S-traktorerna har ett platt golv, där den största delen av transmissionstunneln är avlägsnad för
att göra hytten rymligare. Breda dörröppningar garanterar en lätt instigning till den bekväma hytten och ett val av ett mekaniskt säte
eller luftfjädrat säte som garanterar en bekväm körning. Värme- och ventilationsenheten är kraftig och håller hytten fri från imma
under vintern och mycket sval under sommaren. Låga ljudnivåer minskar ansträngning och ett kraftigt belysningspaket lyser upp de
mörkaste nätterna. Med en T4S-traktor får du funktioner från de större traktorerna i ett litet traktorpaket.

05

77°
69°

93°
77°

Verklig sikt i 360°

Se bortom taklinjen

När vi säger att den nya hyttgenerationen erbjuder en riktig sikt i
360° så överdriver vi inte. Tack vare hyttkonstruktionen med fyra
stolpar har föraren en panoramautsikt från sitt säte. I trånga
utrymmen eller vid arbete på fältet är en bra sikt en värdefull
hjälp för produktiviteten. Se mer och få mer uträttat.

• Alla hyttmodeller har alla takfönster som ger en perfekt sikt
och skapar en ljus och luftig miljö
• Takfönstret kan öppnas för extra ventilation och har ett
utdragbart solskydd

Hyttakets belysningspaket

Med radio

• Med en T4S kan fyra integrerade hyttaksljus leverera den extra
belysning som du behöver. Den sträcker sig ut i de mörkare
områdena i byggnader eller hjälper dig att hitta de sista
balarna ute på ett fält

• Alla modeller levereras som standard med radio och är
kompatibla med alla traditionella kassettradioapparater
• Välj bara din design och installera - musik för dina öron

ROPS för traktorförare – vi tänker på dig också

FOPS teknologi

Hos New Holland är komforten för alla traktorförare en viktig
fråga. Sätt dig bakom ratten på vilken som helst T4S-traktor
där du ser att vår konstruktion fokuseras på föraren ifråga om
utformningen av reglagen, golvpedalernas höjd, rattens läge
och komforten. Varje spak, brytare och pedal är placerade
för lätt användning. Lägg till det låga ljudet från motorn
och transmissionen och du ser då varför en ROPS-utrustad
T4S fortfarande levererar förstklassig komfort.

• Hytten erbjuder FOPS teknologi (Falling Object Protection
System) – alltså skydd mot fallande objekt. Liknande
skyddsmöjligheter finns även vid ROPS (utan hytt)

06 REGLAGE

En enkel traktor behöver
inte vara en bastraktor.
Vi arbetar med ergonomin. Du koncentrerar dig på jobbet.
I över 20 år har New Holland höjt ribban för traktorkonstruktion av mindre traktorer tack vare TN-serien. Från början byggdes dessa
“nya generationens” små traktorer runt förarens krav, med omfattande forskning för att fastställa den bästa placeringen av alla
viktiga reglage. TN-traktorerna satte ett nytt riktmärke i skapandet av det idealiska förhållandet mellan föraren och traktorn.
Från de ursprungliga idéerna drar T4S-traktorerna fördel av ytterligare utveckling av modern traktordesign. En T4S kan vara enkel
men bör inte ses som en bastraktor. Varje öre av vår forskning har investerats för att göra dig och våra traktorer mer produktiva.
Designkvalitet matchas i produktionskvalitet. Allt du vidrör har en gedigen kvalitetskänsla. Alla material är utvecklade för att klara
ett hårt liv. Du investerar i New Holland. Vi investerar i att leverera hög kvalitet i design och konstruktion.
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Enkelhet kräver en bra design
• Transmissionsreglage, handgas, hydraulreglage, höjningsänkning av trepunktslyft, Lift-O-Matic™, kraftuttag
och elbrytare grupperas exakt där du förväntar dig att
de ska sitta
• Förenklade reglage hjälper till att leverera garanterade höga
produktivitetsnivåer under hela arbetsdagen

Förberedd för lastare gör att joysticken är precis där
du vill ha den
• T4S med lastare har även en joystick som sitter exakt där du
behöver den, med integrerade funktioner för att ge ett smidigt
arbete med lastaren

Riktigt kraftuttagsreglage
• Kraftuttagets kopplingsspak sitter på vänster konsol, precis
där föraren vill ha den
• Kraftuttagsreglagens lätta funktion garanterar en enkel
koppling med redskapet

Justerbar rattstång
• Den idealiska körpositionen kan enkelt uppnås tack vare den
inställningsbara ratten, aktiverad med en anpassad fotpedal

08 MOTOR

Ren, kraftfull, produktiv.

Hållbar Effektiv Teknik

Den trecylindriga S8000-motorserien som driver T4S-traktorerna är utformad för intensiv lantbruksanvändning och ger oöverträffad
effekt, vridmoment och ekonomi och använder CEGR och DOC efter behandlingsteknik för överensstämmelse med Tier 4A
utsläppsstandarder. Med utökade serviceintervaller erbjuder dessa sparsamma motorer den robusta, långlivade pålitligheten som
förare av små traktorer kräver av sin investering. Under arbetet är motorerna smidiga och tysta, med maximalt vridmoment som
utvecklats vid endast 1 400 varv/min, för att säkerställa snabb respons när plötslig belastning inträffar och bränsleeffektiviteten
garanteras vid lägre motorvarvtal. Ökningen av vridmoment på T4S-motorn är också imponerande, på upp till 54 % på T4.55Smodellen, vilket säkerställer snabb återhämtning när det går tungt och undviker behovet att växla ner vid arbetsuppgifter som
harvning och transport.

09

Rätt kraft för dina behov
Den rätta traktorn är den som har prestandan du behöver, inte
den överflödiga kraften som du aldrig kommer att utnyttja.
Med T4S har utbudet av 55, 65 och 75 hk valts eftersom
det återspeglar de arbetsuppgifter som dessa traktorer är
konstruerade för. På gården eller ute på fält väljer du kraften för
dina specifika krav.

hp
hk

T4.75S

Power
Effekt

Nm

Imponerande extra vridmoment
Vissa motorer kan misslyckas att ge en konsekvent prestanda
under extrema förhållanden. Detta är inte fallet med T4S.
S8000 motorerna är utrustade med den senaste generationen
turboaggregat med kraftfulla laddluftkylare och har ett
konstant flöde av kyld luft för ökad förbränningseffektivitet,
oavsett temperaturen och levererar imponerande ökningar av
vridmoment på upp till 54 %.

400

70

Torque
Vridmoment

350

60

300

50

250

40

200
1000
1100

1200
2200 2300
2300
1300 1400
1500 1600
1700 1800
190020002100
varv/min
rpm

Längre serviceintervaller
Med de längre serviceintervallerna är T4S-traktorer byggda för
att minska driftskostnaderna under hela livslängden. Dagliga
servicekontroller kan snabbt utföras vilket gör det lätt att hålla
en T4S i toppform.

Klar för arbete när du vrider om nyckeln
Den kompakta konstruktionen på de trecylindriga S8000motorerna ger fördelar. Det korta motorblocket minskar inte
bara den totala längden på en T4S, den kompakta designen gör
att motorn värms upp snabbt, så att motorn når sin optimala
arbetstemperatur på kort tid.

80

10 TRANSMISSION OCH AXLAR

Beprövad mekanisk enkelhet.
En nyckel till mångsidig prestanda är att ha rätt transmissionshastighet för arbetet.
Med T4S-traktorerna finns ett utbud med tre huvudväxellådor; dubbelt växelområde
8x8, tre växelområden 12x12 eller tre växelområden 20x20 med krypväxel. Alla
transmissioner delar samma beprövade fyra synkroniseringsväxlar i varje växelområde
för enkla växlingar under körningen. De olika hastigheterna som erbjuds kommer att
passa ett brett utbud av arbetsuppgifter och ett krypväxeltillval utökar mångsidigheten.
Med krypväxeltillvalet kan en T4S-traktor arbeta med hastigheter ner till 0,14 km/tim.
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Två växelområden
• Perfekt för kraven i småbruk
och
animalieproducenter,
instegstransmissionen 8x8 erbjuder ett
brett växelval
• Indelas i två växelområden, med fyra
hastigheter vardera. Föraren använder
fotkopplingen
och
växelspaken
på rattstången för att välja framväxel
eller back

Tre växelområden,
tolv arbetshastigheter
• Arbeten som kräver ett bredare
hastighetsområde har tillvalet med en
12x12-transmission
• Med fyra hastigheter i var och ett av
de tre arbetsområdena behåller
denna transmission det traditionella
“H”-växelmönstret
• En 20x20 med krypväxeltillvalet som
omfattar åtta krypvarvtal i låg- och
mellanområdet finns tillgänglig

Lastarvänlig powershuttle
• T4S-modeller erbjuds med en
hydraulisk powershuttle monterad på
rattstången
• För arbete med frontlastare eller
snabba vändtegsvändningar ökar den
hydrauliska powershuttlen verkligen
produktiviteten
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2WD-axel

4WD-axel

3 650 mm

4 715 mm

Vändning med
tvåhjulsdrift
• T4S-traktorer
med
tvåhjulsdrift erbjuder en
vändradie på 3,65 m
• Perfekt för arbete i trånga
utrymmen eller för lättare
arbeten med hö, foder och
på gården

Dragkraft i fyrhjulsdrift

Brett urval av däck

Dynamiska framskärmar

• Fyrhjulsdrivna modeller har
en icke bromsad svängradie
på bara 4,7 m
• T4S är utrustad med en
främre
differentialspärr
med limited slip och ger den
dragkraft som du behöver
och briljant smidighet när
du inte behöver den
• Mekaniskt fotstyrd bakre
differentialspärr är standard

• Du kan beställa en T4S
med rätt däck för dina
specifika krav
• En lång rad däck finns
för att uppfylla kraven
på småbruk och från
animalieproducenter till
grönsaksodlare

• Styrvinkeln ökas tack vare de
dynamiska framskärmarna
som finns på 4WD-modeller
• En
fjädermekanism
förhindrar att skärmarna
vidrör traktorns chassi, men
gör att hjulet fortsätter till
fullt rattutslag

12 KRAFTUTTAG OCH HYDRAULIK

Helt enkelt
mångsidig.
Med en lyftkapacitet på trepunktslyften på upp till 3 000 kg
har en T4S-traktor muskler att arbeta med många typer
av redskap, vilket gör att dessa mångsidiga traktorer kan
hantera många fler arbetsuppgifter än konkurrerande
traktorer med liknande effekt. Sedan lägger du till ett
kraftfullt hydraulflöde på upp till 47,7 liter/min och valet
av upp till tre bakre hydraulventiler och två mittmonterade
hydraulventiler. Lägg nu till ett val av 540/540E och synkroniserat
kraftuttag. En T4S kan vara enkel men är inte på något
sätt en bastraktor.

Lift-O-Matic™ för snabba svängar

Stark och lätt att justera

Med en T4S-traktor får du de beprövade fördelarna med
Lift-O-Matic. Lift-O-Matic har använts på många generationer
New Holland-traktorer och erbjuder en enkel snabb höjning och
sänkning av redskap till en förinställd position. På vändtegen
behöver du bara trycka på en brytare för att höja trepunktslyften
till en förinställd maximal höjd och göra detsamma igen för att
sänka den till din valda inställning efter vändtegen.

Trepunktslyften på T4S-traktorerna följer en beprövad
New Holland-design, med teleskopisk justering för nedre
lyftarmarna och justerbara lyftstänger eller snabbkopplingar
(tillval). CAT II trepunktslyft har genomgått en strikt testning och
noggrann kvalitetskontroll och har en maximal lyftkapacitet på
3 000 kg* för att arbeta med de tyngsta burna redskapen.
* med hjälplyftkolv
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Ekonomisk kraftuttagsvarvtal

Tre bakre hydraulventiler

Det direktdrivna kraftuttagssystemet minskar effektförluster
från motorn och antalet slitdelar i transmissionen för ökad
produktivitet och driftsäkerhet. Kraftuttagets koppling
aktiveras med en spak i hytten med en mjukstartskoppling
som gör att föraren kan gradvis tillföra kraft till redskapet.
Ett urval av kraftuttagsvarvtal finns tillgängliga, det omfattar
drivhjulsberoende, 540 och 540 ECO.

Upp till tre bakre hydraulventiler
kan monteras och dra fördel
av ett hydraulpumpflöde
på 47,7 l/min oberoende av
styrkretsen.

Mittmonterade
hydraulventiler.
Inte bara för lastare.
Ett lastarpaket omfattar två
mittmonterade hydraulventiler
som styrs via en ergonomiskt
placerad styrspak. Det gör att
en T4S kan använda ett utbud
av specialredskap inklusive
frontmonterad utrustning.

14 STÖD FÖR PRODUKTEN

New Holland Service.

Finansiering anpassad för din verksamhet

Utbildade för att ge dig bästa support

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet,
är väletablerad och respekterad inom lantbrukssektorn. Råd
och finansieringspaket är anpassade för dina särskilda behov.
CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på
lantbruksfinansiering.

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges
regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med onlinekurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade
metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap
som krävs för service på de senaste och mest avancerade
New Holland produkterna.

New Holland app
Produktappar - iBrochure - NH Weather - NH News Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy

New Holland Style
Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det
omfattande sortimentet på www.newhollandstyle.com. Ett
stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka
arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer.
New Holland. Lika individuell som du är.

SPECIFIKATIONER 15

Modeller
New Holland-motor*
Antal cylindrar / volym / ventiler / utsläppsnivå Tier-Steg
Insug
Laddluftkylare
Godkänd biodieselblandning
CEGR och DOC efterbehandlingssystem
Nominell motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120

(kW/hk)

Nominellt motorvarv

(varv/min)

Max. vridmoment ISO TR14396

(Nm vid varv/min)

Reserv vridmoment

(%)

Kylningsmetod
Bränsletankens volym
Serviceintervall

T4.55S

T4.65S

S8000

S8000

T4.75S
S8000

3 / 2930 / 4 / 4A-3B

3 / 2930 / 4 / 4A-3B

3 / 2930 / 4 / 4A-3B

Turboaggregat

Turboaggregat

Turboaggregat

l

l

l

B5**

B5**

B5**

l

l

l

41/55

48/65

55/75

2 300

2 300

2 300

258 vid 1 400

291 vid 1 400

341 vid 1 400

54

47

48

Vätska

Vätska

Vätska

(L)

82

82

82

(tim)

300

300

300

Transmission
8x8 Synchro Shuttle™-transmission (2WD / 4WD)
Högsta körhastighet

(km/tim)

30

30

30

Lägsta körhastighet

(km/tim)

2,27

2,27

2,27

12x12 Synchro Shuttle™-transmission (4WD)
12x12 hydraulisk Powershuttle-transmission (4WD)
Högsta körhastighet

(km/tim)

40

40

40

Lägsta körhastighet

(km/tim)

0,83

0,83

0,83

20x20 Synchro Shuttle™-transmission med krypväxel (4WD)
20x20 hydraulisk Powershuttle-transmission med krypväxel (4WD)
Högsta körhastighet

(km/tim)

40

40

40

Lägsta körhastighet

(km/tim)

0,14

0,14

0,14

l

l

l

Krypväxel
Framaxel
4WD framaxel
Styrvinkel 2WD / 4WD

(°)

Axelpendling

(°)

Min vändradie 2WD / 4WD

(mm)

Mekanisk inkoppling av differentialspärr

l

l

l

52 / 45

52 / 45

52 / 45

11

11

11

3 650 / 4 715

3 650 / 4 715

3 650 / 4 715

l

l

l

Hydraulsystem
Hydraulpumpens flöde

47,7

47,7

47,7

Mekanisk dragkraftsreglering med öppet center

(l/min)

l

l

l

Dragkraftsreglering i toppstång

l

l

l

Lift-O-Matic™-system

l

l

l

Kontinuerlig lyftkapacitet över hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna)

(kg)

1 950

1 950

1 950

Max lyftkapacitet vid kopplingspunkterna med horisontella armar****

(kg)

3 000

3 000

3 000

I & II

I & II

I & II

Max ant. bakre hydraulventiler

3

3

3

Max antal mittmonterade hydraulventiler

2

2

2

Mekanisk styrspak för mittmonterade hydraulventiler

O

O

O

Trepunktslyftens kategori

Kraftuttag
540 / 540E

l

l

l

540

O

O

O

Körhastighet

O

O

O

Fjädrad plattform (med ROPS)

O

O

O

Komfort fjädrat säte

O

O

O

Luftfjädrat säte (hytt)

l

l

l

Luftkonditionering

O

O

O

Förarmiljö

Vikter - ROPS
Vikt 2WD / 4WD

(kg)

2 550 / 2 850

2 550 / 2 850

2 550 / 2 850

Max tillåten vikt 2WD / 4WD

(kg)

4 500 / 4 800

4 500 / 4 800

4 500 / 4 800

Vikt 2WD / 4WD

(kg)

2 800 / 3 100

2 800 / 3 100

2 800 / 3 100

Max tillåten vikt 2WD / 4WD

(kg)

4 500 / 4 800

4 500 / 4 800

4 500 / 4 800

380/70R28

420/70R28

480/70R30

Hjulbas 2WD / 4WD

(mm)

2 085 / 2 123

2 085 / 2 123

2 085 / 2 123

Total längd

(mm)

3 915

3 915

3 915

Höjd till överdel av mittre ROPS från mitten på axeln

(mm)

1 836

1 836

1 836

Höjd till hyttens överdel från mitten på axeln

(mm)

1 845

1 845

1 845

Framhjulens spårviddsinställning (Min / Max)

(mm)

1 447 / 1 877

1 447 / 1 877

1 447 / 1 877

(mm)

1 442 / 1 955

1 446 / 1 928

1 527 / 1 928

Vikter - Hytt

Dimensioner
Med bakdäckstorlek***

Bakhjulens spårviddsinställning (Min / Max)
l Standard

O Tillval

**** med hjälplyftkolv

– Ej tillgänglig

* Utvecklad av FPT Industrial

** Villkor gäller

*** Andra bakdäck än de som anges ovan finns tillgängliga: (380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30)

New Holland Top Service:
kundsupport och kundinformation.

Tillgänglighet på topp

Snabbhet på topp

Prioritet på topp

Om du behöver information, Expressleverans av delar: när du Snabba lösningar under säsongen,
eller har en fråga utanför behöver det, vart än du behöver eftersom arbetet inte kan vänta!
ordinarie arbetstid, ring till vårt det!
gratisnummer*. Alla dagar, varje
dag - det är bara att ringa.

Nöjda kunder på topp
Vi tar fram och håller reda på
lösningen som du behöver och
håller dig informerad: tills du är
100 % nöjd!

Kontakta New Holland-återförsäljaren för ytterligare information!

New Holland rekommenderar

HOS DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

smörjmedel

* Samtalet är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen
vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för
att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

www.newholland.com

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse
utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications.
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