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Välj morgondagens teknik idag.

Bästa New Holland-kunder,

Den senaste utgåvan av New Holland Agricultures sortimentsbok kommer som ett ytterligare 
bevis på vårt långvariga engagemang för din effektivitet, produktivitet och hållbarhet.

Ett engagemang som går tillbaka till 1895 när Abe Zimmerman för första gången öppnade sin 
verkstad i New Holland, Pennsylvania, som gav upphov till en lång rad prisbelönta uppfinningar 
och innovationer, som alla tagits fram för att göra lantbruket lättare, mindre tröttsamt och mer 
produktivt.

Oavsett om du odlar avsalugröda, är mjölk- och köttproducent, maskinstationsägare, vinproducent 
eller sköter grönytor, kommer du säkert att hitta rätt utrustning för att utföra mer med mindre 
bland våra 100 produktserier och 400 modeller, inklusive skräddarsydda maskiner.

Mer produktion med mindre insatser. Mer uppdrag med mindre utsläpp. 

Denna framtidsinriktade metod ledde till strategin New Holland’s Clean Energy Leader® som 
lanserades 2006 för det aktiva främjandet av förnybara bränslen, utsläppsreducerande system 
och hållbar lantbruksteknik.

Med det bredaste sortimentet av lantbruksmaskiner i hela världen, kan du mer än någonsin 
dra nytta av fördelarna i ett effektivt supportsystem för reservdelar och service, skräddarsydda 
finansierinslösningar och vårt nätverk av professionella återförsäljare som alltid är redo att 
leverera en fullständig assistans och ge expertråd, säsong efter säsong.

Nu är det dags att fortsätta och upptäcka alla spännande nya tekniker, funktioner och produkter 
som New Holland har skapat för din verksamhet.

Trevlig läsning och lycka till med jobbet.

Egide Vandevelde
Business Director, Nordics & Benelux
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04 CLEAN ENERGY LEADER

Sustainable Efficient Technology

Mer än 10 år  
av hållbar effektiv teknik.

Gör mer med mindre. Det är vad hållbar effektiv teknik betyder. Ett klart 
engagemang som utvecklats sedan 2006 av New Hollands strategi Clean 
Energy Leader®. Från främjandet av förnybara bränslen, via utvecklingen av 
utsläppsreducerande system och hållbara lantbrukstekniker fram till projekten 
för ett energioberoende lantbruk och metandrivna traktorer. Vi levererar både 
den mest avancerade miljövänliga teknik och den bästa produktivitetshöjande 
utrustningen och systemen för dagens och morgondagens lantbrukare. Men 
även ett nytt perspektiv och en ny roll: föda planeten samtidigt som våra 
naturliga resurser bevaras. 

Det är vår syn på framtidens lantbruk. Låt oss utveckla det tillsammans.
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VÄXANDE ENERGI
Biodiesel
Etanol 
Biomassa
Biometan - Energioberoende lantbruk

EFFEKTIV PRODUKTIVITET
Tier 4 teknik 
Precisionslantbruk (PLM®)
Mekanisering
Innovationer

HÅLLBART LANTBRUK
Kolspår 
ECOBraud
Naturvård inom lantbruket

FÖRETAG SOM ENGAGERAR SIG
Anläggningscertifiering
Återvinning
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Nöjd kund. Garanterat.

Inköp av en New Holland-maskin är bara början på ett partnerskap. Omfattande kunskaper om närområde och region innebär att du kan lita på en partner 
som kan erbjuda trygghet. Du får hjälp med allting av välutbildat yrkesfolk med omfattande erfarenhet, som strävar efter att erbjuda dig vad du behöver för  
din verksamhet. Hos återförsäljaren finns det personal från New Holland som alltid är villiga att göra en extra insats för att få en nöjd kund, 24 timmar om 
dygnet, 365 dagar om året. 
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CNH Industrial Capital
CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerat och 
respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och specialanpassade finansieringspaket finns 
tillgängliga för dina behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på 
lantbruksfinansiering.

CNH Industrial - reservdelar och service
Alla New Holland-återförsäljare har ett komplett lager med 
reservdelar för snabb leverans och kortare arbetsuppehåll. 
Godkända tillbehör finns även tillgängliga för att optimera 
maskinernas prestanda under alla förhållanden.

New Holland Top Service
Top Service ger trygghet med assistans dygnet runt. När som helst och var som helst kan 
du ringa gratisnummer för assistans och få expressleverans av reservdelar, med garanterat 
100 % belåten kund.

 Kontakta New Holland-återförsäljaren  
för ytterligare information!

* Samtalet till Top Service 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.
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På dina fält, varje dag, tillsammans med dig.

New Holland vet att det inte finns två lantbruk som är exakt lika och det omfattande återförsäljarnätet innebär att lokalkännedom är centralt för våra 
återförsäljare. Hos din lokala återförsäljare finns allt du behöver för ditt lantbruk: behöver du en brådskande reservdel under skörden? Vill du diskutera en 
ny traktor eller beställa tid för rutinservice? Återförsäljaren kan erbjuda den lösning som är rätt för dig. Varför? Därför att återförsäljaren finns i närheten 
och känner till ditt lantbruk lika bra som du. Våra återförsäljare vet vad lantbruket betyder för dig och strävar efter att hjälpa dig varje dag och varje säsong.

NEW HOLLANDS ÅTERFÖRSÄLJARNÄT
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Sortimentet



10 KOMPAKTTRAKTORER

Boomer. Mer än bara en kompakttraktor.

Kompakttraktorer i Boomer-serien är det självklara valet för professionell grönyteskötsel. De sex modellerna i Boomer-serien ger 23-47 hk och kan specificeras 
för att passa dina behov. Det går att välja alltifrån maskiner på basnivå till lyxversionen med alla tillval för privata gods med höga krav och prestigefyllda golfbanor.

Modeller Boomer 
20

Boomer 
25

Boomer 
30

Boomer 
35

Boomer 
40

Boomer 
50

Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 3/1125 3/1320 4/1500 4/1800 4/2500 4/2500

Effekt (kW/hk) 17/23 20/27 21/28 28/38 30,6/41 35/47

Transmission

Mekanisk 6x2 6x2 12x12 12x12 16x16 16x16

Hydrostatisk
2 växlings-
områden

2 växlings-
områden

3 växlings-
områden

3 växlings-
områden

3 växlings-
områden

3 växlings-
områden

Mått och vikt

Min. total bredd (mm) 1115 1115 1350 1350 1350 1350

Min. vikt (kg) 772 772 1416 1460 1751 1755

Kompakt i storlek, stor i komfort
Trots Boomer-seriens kompakta storlekar gör 
enastående ergonomi och ett komfortabelt säte att 
arbetet blir mycket bekvämt och produktivt.

Bästa möjliga sikt
Boomer-traktorernas sluttande motorhuv ser bra ut 
och underlättar även arbetet genom att ge fantastisk 
sikt framåt.
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TD3.50. Robust. Tillförlitlig prestanda.

TD3.50 har en robust konstruktion som är baserad på New Hollands tradition att tillverka traktorer som klarar av allt slags arbete. En effektiv mekanisk 
transmission i kombination med en 48 hk motor. Kraften överförs till marken tack vare fyrhjulsdrift och hastigheter på 2,8 – 30 km/tim innebär att du kan välja 
exakt den hastighet som du behöver.

Modell TD3.50
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 3/2900

Max. effekt (kW/hk) 36/48

Transmission

Synchro Shuttle™ 8x8

Mått och vikt

Min. bakre spårvidd (mm) 1284

Min. vikt (kg) 2120

Effektiv användning av värdefullt bränsle
Överensstämmelse med Tier 3 avgasstandarder gör 
att S8000-seriens motorer är tysta, går jämnt och är 
mycket effektiva. Tack vare motorns höga vridmoment 
kan lägre motorvarv användas utan nedsatt prestanda. 
Resultatet? Lägre bränsleförbrukning.

Synchro Command™-transmission
En särskild fram/backspak underlättar ändring av 
körriktning.
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T4 S. Helt enkelt modern.

T4 S-serien ger en idealisk kombination av modern effektivitet och lätt användning. ROPS T4 S-traktorerna erbjuds med en ny generation av hytter med fyra 
stolpar, som levererar den bästa runtomsikten och förarmiljön i denna traktorklass. 

Modeller T4.55 S T4.65 S T4.75 S
Motor

Cylindrar/cylindervolym (ant./cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Nominell motoreffekt ISO TR14396 (kW/hk) 55/74 63/84 73/98

Transmission

12x12 Powershuttle-transmission (40 km/h) l l l

12x12 Synchro Shuttle™-transmission (40 km/h) O O O

20x12 Synchro Shuttle™-transmission [tillv. krypväxel (40 km/h)] O O O

Hydraulsystem

Trepunktslyftens kapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 3000 3000 3000

Lastarvänlig powershuttle
En extra rattstångsmonterad hydraulisk powershuttle 
är perfekt för lastarbetet.

Tyst. Bekväm. Rymlig.
Det platta golvet gör hytten rymligare och de breda 
dörröppningarna garanterar en lätt instigning.

l Standard     O Tillval
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T4. Den mest behagliga platsen.

De tre modellerna i T4-serien har utvecklats med tanke på föraren, för lantbruk med komfort och produktivitet på en helt ny nivå. Med tillgång till 58 till 75 hk  
är detta den perfekta partnern för produktivt arbete för lantbruk, kommuner och annat. Distinkt styling, prestanda med bra respons, tillvalet hydraulisk 
Powershuttle på rattstången som gör arbetet med lastare exakt och ett stort antal anpassningsbara tillval innebär att T4 är lika individuell som du är.

Modeller T4.55 T4.65 T4.75
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 43/58 48/65 55/75

Transmission

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krypväxel 20x20 20x20 20x20

Hydraulisk Powershuttle  12x12 12x12 12x12

Hydraulisk Powershuttle med krypväxel 20x20 20x20 20x20

Mått och vikt

Min. vändradie (mm) 3815 3815 3815

Min. vikt (kg) 2830 2830 2830

VisionView™-hytt 
Ergonomisk design, baserad på virtuell verklighet, 
gör att det flata golvet, 20 % större hytt och två zoner 
för luftkonditionering ger dig bästa möjliga komfort.

Takruta för optimal sikt 
Garanterat full sikt från marknivå till helt utskjuten 
lastare bekvämt från förarsätet.
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T3F. Kompakt och ekonomisk. Stil och innehåll.

T3F passar bäst för frukt- och vinodling där dess kompakta mått och låga vikt gör det enkelt att utföra allt slags arbete. Perfekt effekt/vikt-kvot gör att  
du kan hantera inte bara branta sluttningar utan även transport med hög hastighet. Smidiga svängar i det trånga utrymmet i slutet på raderna i vinodlingar 
gör att T3F lätt kan glida in mellan vinstockarna utan att skada värdefull gröda. T3F passar lika bra i trånga växthus som på öppna fält och är en riktig 
allroundtraktor.

Modeller T3.50F T3.60F T3.70F T3.80F
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 3/2930 3/2930 3/2930 3/2930

Effekt (kW/hk) 37/50 40/55 48/65 53/72

Transmission

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krypväxel 20x20 20x20 20x20 20x20

Dimensioner

Min. vändradie (mm) 3400 3400 3400 3400

Min. total bredd (mm) 1350 1350 1350 1350

Modern design
Modern New Holland-styling ger en slående design.

Lift-O-Matic™-teknik
Återställ redskap till en förinställd höjd genom att 
trycka på en knapp.
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TD4F. Garanterat högt värde och produktivitet.

TD4F-serien ger anpassad mångsidighet i ett ekonomiskt paket. Fyrcylindriga F5C-motorer med god bränsleekonomi har utmärkt effektivitet och det långa 
serviceintervallet på 600 timmar gör också maskinen mer ekonomisk. Denna serie med endast ROPS-skydd finns tillgänglig med ett urval av däckalternativ 
som passar dina behov och kommer från den välkända Fiat 86-serien.

Inkoppling av fyrhjulsdrift
Enkelt att lägga i fyrhjulsdrift med fingrarna via en 
strömställare.

Lättläst bildskärm
Den nya digitala bildskärmen visar snabbt viktiga 
driftsparametrar.

Modeller TD4.80F TD4.90F TD4.100F
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 55/75 63/85 73/99

Transmission

Powershuttle 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krypväxel 20x12 20x12 20x12

Dimensioner

Min. vändradie (mm) 3800 3800 3800

Min. total bredd (mm) 1530 1530 1530
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Tänk på larvband. Tänk på New Holland. Mer än 85 års erfarenhet ligger bakom utvecklingen av dagens TK4-serie. Finns i olika utföranden med både ROPS-
skydd och hytt, unikt inom branschen, och du kan välja mellan traditionella larvband av metall eller larvband av gummi. SmartTrax™ larvband av gummi kan 
bytas mot larvband av stål, så att det går att välja lämpligt larvband för varje arbetsuppgift. Välj mellan två versioner: öppna fält och special för att möta alla 
dina behov. 

Steering-O-Matic™ Plus 
Lägg i körläget och styr, med endast en spak.

SmartTrax™ gummilarvband 
Garanterat komfortabel körning och effektiv 
transport.

SPECIALTRAKTORER 

TK4. 85 års kontinuerlig utveckling.

Modeller TK4V TK4N TK4F TK4.90 TK4.90M TK4.100 TK4.100M
Motor

Cylindrar (n°) 4 4 4 4 4 4 4

Cylindervolym (cm3) 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

Effekt (hk) 75 / 85 / 99 85 85 99 99

Transmission

Fram/backväxling 8x8 8x8 8x8 8x8 8x8 8x8 8x8

Krypväxel 16x8 16x8 16x8 16x8 16x8 16x8 16x8

Dimensioner

Hjulbas (mm) 1341 1341 1341 1586 1586 1656 1656

Min. total bredd (mm) 1115 1300 1400 1410 1650 1410 1700
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T4F/N/V-serien har utvecklats med design som uppfyller högt ställda krav för fruktodling och vinodling. Den finns tillgänglig i tre olika bredder och har 
avancerade funktioner inklusive SuperSteer™ med automatisk kontroll av markgrepp och antingen mekanisk eller elektronisk dragkraftsreglering, vilket 
garanterat ger hög produktivitet. De moderna och effektiva fyrcylindriga F5C-motorerna ger garanterad ekonomisk effekt.

Lift-O-Matic™ Plus-system

Med en spak går det lätt att återställa redskapet till 
ett förinställt djup - första gången, varje gång.

T4F/N/V. Ser bra ut och har utmärkt prestanda.

Modeller T4.80V/N/F T4.90V/N/F T4.100V/N/F T4.110V/N/F
Motor F5C F5C F5C F5C

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107

Transmission

Shuttle Command™ 16x16 16x16 16x16 16x16

Split Command™ 32x16 32x16 32x16 32x16

Powershuttle 16x16 16x16 16x16 16x16

Dual Command™ med parkeringsbroms (tillval) 32x16 32x16 32x16 32x16

Dimensioner

Min. vändradie (mm) 3166 2960 2980 3166 2960 2980 3166 3050 2980 3166 3050 2980

Min. total bredd (mm) 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476

Blue Cab™ 4-teknik (Tillval)

Den prisbelönta hyttens filtreringssystem ger ett 
klassledande skydd för föraren, perfekt vid sprutning.
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De nya T4LP-traktorerna med låg profil från New Holland, värdiga efterträdare till den legendariska Fiat 66 LP-serien, erbjuder förbättrade funktioner för att 
uppfylla kraven till 100 %. En låg profil, låg tyngdpunkt och ett utmärkt förhållande mellan effekt och vikt, gör dessa traktorer idealiska för förare som odlingar 
i väldigt kuperade fält och även för fruktodlingar med bredare rader som citrus- och olivlundar. 

Stadiga axlar för bättre driftskapacitet
De nya T4LP Tier 4A-modellerna drar fördel av en 
stadig framaxel med en lastkapacitet på 2 500 kg och 
en bakaxel med en kapacitet på 3 700 kg.

Trepunktslyftens kapacitet är på upp till 3 ton
Lyftkapaciteten på T4LP Tier 4A har ökats till 2 900 kg  
(+300 kg jämfört med den föregående modellen).

Nya T4LP. Kraftfullare och mångsidigare med storartad tradition.

Modeller T4.80LP T4.90LP T4.100LP T4.110LP
Motor
Cylindrar/cylindervolym (ant./cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Nominell effekt  (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107

Transmission
Elektro-hydraulisk differentialspärr l l l l

Power Clutch (endast med Dual Command™-transmission) O O O O

Hydraulsystem
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkterna  
med horisontella armar (kg) 2900 2900 2900 2900

Max lyftkapacitet på frontlyft: vid kopplingspunkterna (kg) 1970 1970 1970 1970

Dimensioner och vikter*
Hjulbas (4WD) (mm) 2180 2180 2180 2180

Minimal bredd (4WD) (mm) 1569 1569 1569 1569

Vikt** (4WD) (kg) 2900 2900 2900 2900

l Standard     O Tillval     * Bakdäck 340/85R28     ** Med förare (85 kg) och full bränsletank
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De fem modellerna i T5-serien erbjuder lantbrukare med animalieproduktion och blandad driftsinriktning högmoderna funktioner, t.ex. elektronisk 
dragkraftsreglering för absolut precision och branschledande sikt tack vare rutan med optimal sikt som standard. Du kommer att njuta av oslagbar komfort 
i Deluxe VisionView™-hytten. Du har upp till 114 hk, efter behov, för att enkelt utföra allt arbete tack vare effektiv Common Rail-teknik och du drar nytta av 
avancerad kyld avgasreturteknik för överensstämmelse med Tier 4A.

Modeller T5.75 T5.85 T5.95 T5.105 T5.115
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107 84/114

Transmission

Synchro Shuttle™/med krypväxel 12x12/20x20 12x12/20x20 12x12/20x20 –/– –/–

Hydraulisk Powershuttle/med krypväxel 12x12/20x20 12x12/20x20 12x12/20x20 12x12/20x20 12x12/20x20

Split Command™ 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Dual Command™/med krypväxel 24x24/40x40 24x24/40x40 24x24/40x40 24x24/40x40 24x24/40x40

Mått och vikt

Min. vändradie (mm) 3350 3350 3350 3350 3350

Min. vikt (kg) 3700 3700 3700 3700 3700

Integrerad frontlyft och kraftuttag
En frontlyft med kapacitet på 1 340 kg i kombination 
med ett främre kraftuttag med 1 000 varv är den 
idealisk för frontmonterade slåttermaskiner.

T5. Alltid redo när du är redo.

– Ej tillgänglig

Axlar för alla slags användningar
Välj mellan heavy duty framaxel av standardklass  
1 eller heavy duty framaxel av tillvalsklass 1.5 som är 
200 mm bredare, idealisk för intensiva arbeten med 
lastare och frontlyft.
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Traditionella lantbruksegenskaper: robust konstruktion, slagtålig effektivitet och enkel utformning för alla ändamål är vad TD5-serien erbjuder. Detta är dock 
traditionellt lantbruk på 2 000-talet med en komfortabel hytt för långa arbetsdagar på mjölkgården. En anpassad serie med högeffektiva mekaniska motorer 
på modell TD5.65 och TD5.75 kompletteras med överensstämmelse med Tier 4A, Common Rail 3,4 liters F5C-motorer på modell TD5.85 - TD5.115, vilket ger 
10 % minskad bränsleförbrukning. Denna imponerande serie har New Hollands utmärkande styling och finns även i utförande med ROPS-skydd och tillvalet 
skyddstak med FOPS-skydd.

Hydraulisk Powershuttle
Tack vare placeringen av Powershuttle på rattstången, 
blir frontlastararbete med precision enkelt.

Imponerande lyftkapacitet
Max lyftkapacitet är 4 700 kg med två lyftcylindrar  
för att underlätta arbetet med lyften.

TRAKTORER MED UNDER 120 HK

TD5. Framtiden för traditionellt lantbruk.

Modeller TD5.65 TD5.75 TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 3/2930 3/2930 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 48/65 53/72 63/86 73/99 79/107 84/114

Transmission

Synchro Command™ 12x4 12x4 12x4 – – –

Synchro Shuttle™/med krypväxel 12x12/20x12 12x12/20x12 12x12/20x12 12x12/20x12 –/– –/–

Hydraulisk Powershuttle – – 12x12 12x12 12x12 12x12

Mått och vikt 

Min. vändradie (mm) 5290 5290 5500 5510 5580 5580

Min. vikt (kg) 3080 3080 3740 3740 3740 3740

– Ej tillgänglig
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Moderna djurgårdar eller lantbruk med blandad driftsinriktning måste vara flexibla och en traktor som kan hantera mångsidighet är ett måste. Den stiliga nya 
T5 Electro Command levererar. Produktivitet och komfort har förbättrats med förbättrad fjädring av framaxeln och uppgraderad kapacitet på trepunktslyften 
för att lyfta ännu tyngre redskap. Vidvinkelspeglarna ger en perfekt vy och en sikt dygnet runt garanteras av det ljusaste LED-belysningspaketet. 16x16 Electro 
Command™-transmissioner gör att du kan precisionsanpassa hastigheten framåt och bakåt till den aktuella arbetsuppgiften eftersom de utnyttjar effekten 
från motorn ECOBlue™ compact HI-eSCR Tier 4B.

Modeller T5.100 T5.110 T5.120
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 73/99 79/107 86/117

Transmission

Electro Command™ 16x16 16x16 16x16

Electro Command™ med krypväxel 32x32 32x32 32x32

Mått och vikt 

Min. vändradie (mm) 4960 4960 4960

Min. vikt (kg) 4550 4550 4550

Gå vidare till nästa nivå
16x16 Electro Command™-transmissionen har 
effektiva åttaväxlade växelbyten utan koppling  
med funktionerna Auto road (Auto transport) och 
Auto field (Auto fält) för ännu lättare arbete.

Inställbar respons för fram/back
Detta gör att du inte längre behöver bekymra dig om 
stötar, ryck och spannmålsspill, genom att du ställer 
in känsligheten för fram/backväxlingen.

T5 Electro Command. Lättare multitasking. 
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Nya T5 Auto Command™-serien. Den blåa körupplevelsen.

Den beprövade traktorserien T5 har konstruerats för att garantera att den ska klara av en mängd olika användningsområden i lantbruket, – från arbete i 
fält, arbete med lastare och inomgårdsarbete till vägtransporter i hög hastighet. Denna allround-serie har utökats ytterligare för att omfatta New Hollands 
välrenommerade steglösa Auto Command™-transmission. Denna nya 4-modellserie, med Nef 4-cylindrig 4,5 liters motor från FPT Industrial, med maxeffekt 
från 110-140 hk, ger högre effekt, upp till 20 hk mer än T5.120 Electro Command-modellen och har högre komfort tack vare den välbeprövade Horizon™-hytten, 
som är större, tystare och bekvämare än på föregångaren. 
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Blue Power-serien 
T5.140 Auto Command-modellen är tillgänglig i 
premiumvarianten Blue Power. Den är utvecklad 
för de lantbrukare som vill ha det bästa inom 
premiumsektorn och därför är prestanda och 
komfort av största vikt. 

Horizon™-hytt och  
SideWinder™ II-armstöd
T5 Auto Command-serien kan nu dra fördel av 
New Hollands branschledande Horizon™-hytt. På 
gården, på fältet eller på väg har du fri sikt för 
förbättrad produktion. Alltid.

Flexibel hydraulisk effekt och kraftuttag
Har du någonsin tänkt på hur mycket hydraulflöde 
som du verkligen behöver? T5 Auto Command™-
serien har som standard en CCLS-pump som ger 
82 liter/minut, och som tillval finns en pump som 
ger 108 liter/minut för arbeten som kräver höga 
hydraulflöden.

Modeller T5.110 T5.120 T5.130 T5.140
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 4/4485 4/4485 4/4485 4/4485

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 83/110 91/120 98/130 105/140

Transmission

Auto Command™ CVT (40 km/tim eller 40 km/tim ECO) l l l l

Mått och vikt 

Hjulbas (mm) 2490 2490 2490 2490

Max. tillåten vikt (kg) 8800 8800 8800 8800

l Standard

Robust axel
Hela serien är utrustad med en klass 1.5 HD-axel 
som standard och som tillval finns en 1.75 axel som 
är idealisk för arbeten med lastare, men som också 
betyder att serien enkelt kan hantera höga totallaster, 
idealiskt vid transport av spannmål eller balar. 
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T6. Rätt växel in i framtiden.

T6-serien har blivit den nya standarden för allroundtraktorer. Oavsett vilka krav ditt lantbruk ställer kommer de alltid att vara uppfyllda. Den stiliga nya serien har den 
senaste ECOBlue™ HI-eSCR-tekniken för överensstämmelse med Tier 4B och en ny serie med toppmodellen T6.180 kommer att ytterligare öka mellanseriens produktivitet. 
Motorns effektstyrning finns som standard på alla modeller, utom på instegsmodellen T6.125 S, och ger bättre produktivitet och minskad bränsleförbrukning. Den har 
konstruerats med tanke på ett enkelt robust arbete. Du kommer att njuta av arbetet med komfort i Horizon™-hytten, branschens ledande hytt. Med ett brett utbud av 
transmissioner, inklusive den beprövade Electro Command™, den avancerade Auto Command™ och den helt nya Dynamic Command™ med åtta stegs semi-powershift, 
har T6 konstruerats för kraftöverföring med snabb respons för alla lantbruksarbeten på väg, i fält och även inne i byggnader, tack vare tillvalet tak med låg profil.
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SideWinder™ II armstöd
Nu tillgänglig med mekaniska tipputtagsventiler 
som gör att du kan dra fördel av den bästa 
komforten och ett oöverträffat intuitivt arbete med 
armstödet SideWinder™ II. Alla reglage är nära  
till hands!

SuperSteer™ frontlyft
Hur skulle det vara med en frontlyft som svänger när 
du svänger? Det finns nu tillgängligt för effektivare 
arbete i trånga utrymmen.
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Motorns effektstyrning
När arbetet blir tungt kan du lugnt fortsätta med extra 27 hk som vid behov kan 
användas i krävande arbeten för hydraulik, kraftuttag och transport.

MOTOREFFEKT (hk)
KRAFTUTTAGSEFFEKT (hk)

KÖRHASTIGHET (km/tim)

Modeller T6.125 S T6.145 T6.155 T6.165 T6.175 T6.180
Motor
Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 4/4485 4/4485 4/4486 4/4487 4/4488 6/6728
Max. EPM hästkrafter - ISO 14396 (kW/hk) 92/125* 107/145 114/155 124/169 129/175 129/175
Nominell effekt - ISO 14396 (kW/hk) 85/116 85/116 92/125 99/135 107/145 107/145
Nominellt motorvarv (varv/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Transmission
Electro Command™ (40 km/tim) 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16
Electro Command™ (40 km/tim ECO  
eller 50 km/tim)

17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16

Dynamic Command™ transmission (40 km/tim) – 23x23 23x23 23x23 23x23 23x23
Dynamic Command™ transmission  
(40 km/tim ECO & 50 km/tim ECO)

– 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Auto Command™ (40 km/tim ECO) – Steglös transmission
Auto Command™ (50 km/tim ECO) – Steglös transmission
Hydraulsystem
Max. lyftkapacitet (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864
Blue Power** – – – – O –

O Tillval     – Ej tillgänglig     * Max. effekt utan EPM     ** Endast Auto Command™-modeller

Enastående effektivitet
T6 Dynamic Command modellerna med 4-cylindrig 
motor är de mest effektiva i sitt segment, med en  
9 % lägre bränsleförbrukning*.
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* Beräknad med det oberoende DLG PowerMix genomsnittstest och 9 % lägre bränsleförbrukning baserad på DLGs publicerade test 
för 4-cylindriga traktorer. Datan kommer från oberoende, externa källor: DLGs testrapporter reports http://www. dlg.org/tractors.
html och den engelska utgåvan av Profi International The Farm Machinery Magazine.
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ÅRETS MASKIN 2016

TRAKTORER MED ÖVER 150 HK

T7-serien. Inbyggd styrka. 

Den nya T7-serien med 14 modeller erbjuder nu ännu mer mångfald och mångsidighet för lantbruket med tre nya S-modeller som du kan välja bland. Vad  
sägs om tre olika versioner: standard hjulbas, lång hjulbas och den mäktiga Heavy Duty-serien. Robusta och kraftfulla instegsmodeller T7.165 S,  
T7.195 S och T7.215 S finns nu utan motoreffektstyrning. De finns tillgängliga med ett urval av transmissioner, från de beprövade Range Command™ och  
Power Command™ till Auto Command™ steglös transmission, som fått många utmärkelser. Du kan hitta den perfekta T7-lösningen för din verksamhet. Välj 
Classic eller SideWinder™ II armstöd, som blivit ny branschstandard för utmärkt ergonomi. För extra säkerhet och mycket liten vändradie ska du välja tillvalet 
ABS SuperSteer™-systemet, som fått många utmärkelser.
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Bibehållen bränsleeffektivitet
ECOBlue™ HI-eSCR (Selective Catalytic Reduction)-
teknik ger fortsatt effektiv förbränning, med bibehållen 
bränsleförbrukning, så att du sparar pengar.

Auto Command™-transmission
Med Auto Command CVT-transmissionen kan du 
välja exakt den arbetshastighet som du behöver 
och systemet ger sedan automatiskt garanterat bra 
effektivitet och effekt.

LED-lampor
Upp till 20 LED-lampor kan precisionsmonteras för 
att garantera en sikt i 360°, även under de mörkaste 
nätterna. 

Modellerna Classic och SideWinder II T7.165 S T7.175 T7.190 T7.210 T7.225 T7.195 S T7.215 S T7.230 T7.245 T7.260 T7.270 T7.275 T7.290 T7.315
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728

Max. EPM hästkrafter - ISO 14396 (kW/hk) 121/165* 129/175 140/190 154/210 165/225 140/190* 154/210* 165/225 180/245 191/260 198/270 201/273 212/288 230/313

Nominell effekt - ISO 14396 (kW/hk) 110/150 103/140 110/150 121/165 132/180 129/175 140/190 132/180 147/200 162/220 177/240 184/250 199/271 221/300

Nominellt motorvarv (varv/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100 2100

Transmission: Range Command™

Semi-PowerShift (40 km/tim) 18x6 18x6 18x6 – – – – – – – – – – –

Semi-PowerShift (40 km/tim ECO eller 50 km/tim)** 19x6 19x6 19x6 19x6 – – – – – – – – – –

Transmission: Power Command™

Full-PowerShift (40 km/tim) – 18x6 18x6 18x6 – 18x6 18x6 18x6 18x6 18x6 – – – –

Full-PowerShift (40 km/tim ECO eller 50 km/tim)** – 19x6 19x6 19x6 – 19x6 19x6 19x6 19x6 19x6 – – – –

Transmission: Auto Command™

Auto Command™ (40 km/tim ECO) – Steglös transmission – – Steglös transmission

Auto Command™ (50 km/tim ECO) – Steglös transmission – – Steglös transmission

Blue Power*** – – – O O – – – O – O – O

O Tillval     – Ej tillgänglig     * Max. effekt utan EPM     ** 50 km/h finns inte på S-modeller     *** Endast Auto Command™-modeller
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T8. Allting är möjligt och det kommer mer.

T8-serien har satt en helt ny högre kvalitetsnivå för traktorer. Den största hjulbasen i detta segment ger perfekt stabilitet för transport med hög hastighet och 
samtidigt utmärkt manövrerbarhet i fält. Du kan välja mellan Auto Command™ steglös transmission och Ultra Command™-transmission, den mest kraftfulla 
Full Powershifttransmissionen i denna klass. Garanterad förarkomfort tack vare mycket tyst 68 dB(A) hytt tillsammans med ergonomiskt SideWinder™ II 
armstöd. Kombinationen av distinkt New Holland-styling, helintegrerad frontlyft och kraftuttag samt beprövad ECOBlue™ HI-eSCR (High Efficiency Selective 
Catalytic Reduction)-teknik för överensstämmelse med Tier 4B gör att T8 är standardvalet för storskaligt lantbruk.
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IntelliSteer® autostyrning
Helintegrerad styrning är en viktig funktion 
i T8. Med IntelliView™ IV färgpekskärm på  
SideWinder™ II armstödet kan du enkelt och 
effektivt sköta styrningen.

Styrning av körhastighet
Det intuitiva GSM-systemet säkerställer att ett 
perfekt förhållande mellan hastighet framåt och 
motorbelastning bibehålls automatiskt, vilket ger 
optimerad bränsleförbrukning och prestanda. 

SmartTrax™ bakre larvband av gummi
En lösning för bättre markgrepp, minskad 
markpackning och längre driftsintervall.

Matningsmodul

HI-eSCR-behållare

Doseringsmodul

Reningskatalysator (CUC)

Blandningsrör

Dieseloxideringskatalysator (DOC)

AdBlue (urea)-tank

Modeller T8.320 T8.350 T8.380 T8.410 T8.435
Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700

Max. EPM hästkrafter – ISO 14396 (kW/hk) 235/320 258/351 281/381 301/409 320/435

Nominell effekt – ISO 14396 (kW/hk) 184/250 206/280 229/311 250/340 279/380

Nominellt motorvarv (varv/min) 2000 2000 2000 2000 2000

Transmission

Ultra Command™ (40 km/tim) 18x4 18x4 18x4 18x4 –

Ultra Command™ (40 km/tim ECO eller 50 km/tim) 19x4 19x4 19x4 19x4 –

Ultra Command™ (40 km/tim med krypväxel) 23x6 23x6 23x6 23x6 –

Auto Command™ (40 km/tim ECO)  Steglös transmission

Auto Command™ (50 km/tim)  Steglös transmission

Blue Power – – – O O

SmartTrax™ gummilarvband – – O O O

ECOBlue™ HI-eSCR-teknik
Denna teknik, som är baserad på många patent ger förbättrad uteffekt och 
fortsatt mindre utsläpp. O Tillval     – Ej tillgänglig
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Välkommen till världens mest kraftfulla midjestyrda traktor. Med upp till 692 hk under motorhuven kan T9 ta hand om de mest krävande arbetsuppgifterna  
i lantbruket. Standardchassit är perfekt för transportintensivt arbete och utförandet med brett chassi finns tillgängligt för mycket svåra arbetsuppgifter.  
New Holland erbjuder nu sin beprövade Auto Command™ steglösa transmission på toppmodellen i traktorserien T9. Auto Command-transmissionen finns 
tillgänglig i modellerna T9.435 till T9.600 vilket gör T9.600 till den mest kraftfulla CVT-traktorn på marknaden idag. Alla modeller har ECOBlue™ HI-eSCR (High 
Efficiency Selective Catalytic Reduction)-teknik för överensstämmelse med Tier 4B och motorns effektstyrning ger upp till ytterligare 71 hk. Max hydraulflöde 
på 428 liter/minut, ergonomiskt SideWinder™ II armstöd och flexibla ballasteringsalternativ bidrar till att göra T9 till en anmärkningsvärd maskin.

TRAKTORER MED ÖVER 350 HK

T9. Det blir svårt att hitta så här många vältränade hästkrafter.
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Förberedd för scraper, som tillval
Du kan utrusta din T9 från fabrik med robusta axlar, 
ett särskilt framtaget drag och hydraulsystem med 
hög kapacitet med MegaFlow™, för de krav som en 
scraper ställer.

Comfort Ride™ hyttfjädring
Den nyskapande konstruktionen av hyttfjädringen 
ger separat fjädring för hyttens fyra hörn med 
fjäder- och dämparenheter. I kombination med ett 
pendlingshämmande system ger det garanterat 
bästa komfort.

Vändtegsautomatik (HTS)
Du kan alltid spela in och spela upp mycket 
komplicerade vändtegssekvenser med HTS-teknik. 
HTS gör också att du kan automatisera vissa 
funktioner och lämna andra för manuell styrning. 

Modeller T9.435 T9.480 T9.530 T9.565 T9.600 T9.645 T9.700
Rambredd Standard Standard Standard Standard Bred Bred Bred

Motor

Cylindrar/cylindervolym (n°/cm3) 6/8700 6/12900 6/12900 6/12900 6/12900 6/12900 6/12900

Max. EPM hästkrafter - ISO 14396 (kW/hk) 320/435 345/469 386/525 410/557 451/613 476/647 509/692

Nominell effekt - ISO 14396 (kW/hk) 276/375 313/426 350/476 373/507 399/542 433/589 462/628

Nominellt motorvarv (varv/min) 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Transmission

Ultra Command™ full-powershift (40 km/tim) 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2

Auto Command™ Steglös transmission – –

Tvåstegs turboaggregat
Bättre effekt och bibehållen uteffekt under 
varierande belastning. Du får den effekt du behöver 
med lägre bränsleförbrukning. Detta är helt klart 
FPT Industrials tvåstegs turboaggregat!

Luft/vatten-
laddluftkylare  
som primär

Tät, kyld luft

Ren luft från 
motorns luftfilter

Turboaggregat 
med högt tryck

Avfallsgaser

Kyld luft till sekundär 
laddluftkylare

Motoravgaser

Turboaggregat 
med lågt tryck

– Ej tillgänglig
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I över 20 år har New Hollands teleskoplastare fortlöpande gett en oöverträffad kombination av prestanda, tillförlitlighet och överkomlighet. Maskinerna 
i den nya TH-serien drar nytta av den nya slående designen i gult och grått. Det syns även att de hänger tätt samman med New Hollands maskiner för 
grovfoderproduktion. En bred serie om sex modeller från sex till nio meter: TH6.32, TH6.36, TH7.32, TH7.37, TH7.42 och TH9.35. De omfattar 14 modellversioner, 
indelade i S-, Standard-, Plus- och Elite-varianter, för att täcka de olika prestandabehoven hos våra kunder. 

Modeller TH6.32 S TH6.32 TH7.32 S TH7.32 TH7.37 TH9.35
Max. räckvidd (m) 6,1 6,1 7,0 7,0 7,0 9,1

Lyftkapacitet (kg) 3200 3200 3200 3200 3700 3500

Effekt (hk) 133 133 133 133 133 133

Modeller TH6.36 Plus TH6.36 Elite TH7.32 Plus TH7.37 Plus TH7.37 Elite TH7.42 Plus TH7.42 Elite TH9.35 Plus
Max. räckvidd (m) 6,1 6,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,1

Lyftkapacitet (kg) 3600 3600 3200 3700 3700 4200 4200 3500

Effekt (hk) 133 146 133 133 146 133 146 133

Centralsmörjning
Ny centralsmörjning säkerställer att alla viktiga 
smörjpunkter får rätt fettmängd vid rätt tidpunkt.

Helt nya transmissioner
De nya TH-modellerna har alla nya 4x3 och 6x3 
PowerShift-transmissioner, vilket ger en smidigare 
växling och shuttle-prestanda som i sin tur ger en 
bättre körupplevelse.

Nya TH-serien. Större urval, större produktivitet.
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Lastarna 300TL, 500TL, 700TL och 900TL och New Holland-traktorer är en utmärkt kombination. Varför? De har både tagits fram och tillverkats efter omfattande 
samarbete med kunder. 300TL-serien är en lastare med hög prestanda i kompakt format. Den robusta 500TL-serien är perfekt för småskalig animalieproduktion som 
kräver tillförlitlighet och enkel körning, med effektiv mekanisk nivåreglering som standard. 700TL och 900TL-seriens tunna bomprofil och dolda hydraulledningar 
ger bättre sikt. Inbyggda reglage ger bättre manövreringsnoggrannhet och toppmodellens deluxe-funktioner gör även de mest krävande kunder nöjda.

4 Tillgänglig     – Inte tillgänglig     * Inte kompatibel med SuperSteer™ framaxel

Modeller 330TL 340TL 350TL 360TL 510TL 520TL 530TL 720TL 730TL 740TL 750TL 760TL 770TL 780TL 790TL 910TL
Max. traktoreffekt (kW/hk) 22/30 37/50 40/55 44/60 50/65 60/80 75/100 65/90 75/100 80/110 90/120 105/140 130/180 170/230 200/270 320/435
Max. lyfthöjd (mm) 2290 2435 2590 2800 3010 3460 3760 3450 3740 3740 4070 4070 4260 4460 4760 5020
Max. lyftkapacitet (kg) 653 969 989 1193 1509 1754 1897 1999 2060 2539 2305 2668 2804 2937 3080 3569
Kompatibla traktorer
Boomer 20, Boomer 25 4 – – – – – – – – – – – – – – –
Boomer 30, Boomer 35 – 4 – – – – – – – – – – – – – –
Boomer 40, Boomer 50 – 4 4 – – – – – – – – – – – – –
TD3.50 – – 4 4 4 – – – – – – – – – – –
T4 PowerStar – – – – – 4 – 4 – – – – – – – –
T4 – – – – – 4 4 4 4 4 – – – – – –
TD5.65 - TD5.75 – – – – 4 4 – 4 – – – – – – – –
TD5.85 - TD5.115 – – – – – – 4 – 4 4 – – – – – –
T5 Tier 4A – – – – – – 4 – 4 4 4 – – – – –
T5 Tier 4B – – – – – – 4 – 4 4 4 – – – – –
T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Tier 4A* – – – – – – – – 4 4 4 4 4 – – –
T6.155, T6.165, T6.175 Tier 4A* – – – – – – – – – – 4 4 4 – – –
T6 Tier 4B – – – – – – – – – 4 4 4 4 – – –
T7.170 - T7.210 Tier 4A* – – – – – – – – – – – – 4 4 – –
T7 Standard hjulbas Tier 4B* – – – – – – – – – – – – 4 4 – –
T7.220 - T7.270 Tier 4A* – – – – – – – – – – – – – 4 4 –
T7 lång hjulbas Tier 4B – – – – – – – – – – – – – 4 4 –
T8 Tier 4B – – – – – – – – – – – – – – – 4

TL-serien. New Holland-lastare för New Holland-traktorer.

Snabbkopplingsram
Detta system möjliggör snabbt och enkelt byte 
av redskap på 300TL-modeller och är välkänt för 
användare av slirstyrda lastare.

Svängningsdämpning
Integrerat bomdämpningssystem på 700TL- 
och 500TL-modeller dämpar kraftiga stötar och 
förhindrar spannmålsspill och kraftig vibration.
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Hjullastare i D-serien. Robust hantering.

För hantering av spannmål, gödsel och biomassa i bulk krävs en anpassad tung maskin för att klara av mycket stor last och upprepade arbetsmoment. New Hollands  
nya D-serie med hjullastare passar perfekt för de här uppgifterna och serien omfattar nu den tunga toppmodellen W190 D med NEF-motor på 234 hk från  
FPT Industrial och finns i utföranden med Z-länkage och lång räckvidd. Modeller med lång räckvidd har ledbulten på en höjd av 4,5 m högt vid maximal räckvidd, för 
lastning på lastbilar och magasin med höga sidor. Behöver du packa ensilage i plansilon? Då kommer den helt nya hyttfunktionen med en ny böjd vindruta i ett stycke 
och den armstödsmonterade styrspaken att garantera en bästa förarproduktivitet under långa arbetsdagar och nätter vid ensligeskörden. 
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SCR-teknik
4,5 och 6,7 liters Nef-motorer 
använder HI-eSCR-teknik för 
överensstämmelse med Tier 4B.

Ergonomisk överlägsenhet
Den nya hytten ger föraren en 
klassledande ergonomi, en 
armstödsmonterad styrspak, 12 V 
kylbox, smidig knappanel och en LCD 
färgskärm.

Modeller

SKOPOR MED LÅNG RÄCKVIDD
W110 D W130 D W170 D W190 D

1,7 m3 1,7 m3 m/KC 2,14 m3 2,0 m3 m/KC 2,5 m3 2,4 m3 m/KC 3,2 m3 3,2 m3 m/KC

planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa

Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 106/144 vid 1800 varv/min 128/174 vid 1800 varv/min 145/197 vid 2000 varv/min 172/234 vid 1800 varv/min

Ledbult, höjd (mm) 3985 3985 3984 3985 4258 4258 4256 4256 4371 4371 4369 4369 4560 4560 4560 4560

Tipplast (kg) 7153 7219 6781 6905 8626 8692 8011 8139 10019 10046 8708 8797 11030 11060 9560 9600

Tipplast vid full sväng (40°) (kg) 6115 6181 5764 5880 7283 7349 6688 6805 8129 8156 6969 7044 8880 8900 7500 7540

Skopans last (m3) 1,88 1,78 1,75 1,66 2,1 2,1 2,03 1,93 2,45 2,45 2,71 2,61 3,2 3,1 3,2 3,1

Hydraulreglage
Styrningskontroll med en joystick eller 

två spakar
Styrningskontroll med en joystick eller 

två spakar
Styrningskontroll med en joystick eller 

två spakar
Styrningskontroll med en joystick eller  

två spakar

Transmission 4-växlad Powershift 4-växlad Powershift 5-växlad Powershift med Ecoshift 5-växlad Powershift med Ecoshift

Modeller

Z-LÄNKAGESKOPA
W110 D W130 D W170 D W190 D

1,9 m3 1,7 m3 m/KC 2,3 m3 2,0 m3 m/KC 2,7 m3 2,4 m3 m/KC 3,4 m3 3,2 m3 m/KC

planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa planskär tandskopa

Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 106/144 vid 1800 varv/min 128/174 vid 1800 varv/min 145/197 vid 2000 varv/min 172/234 vid 1800 varv/min

Ledbult, höjd (mm) 3605 3606 3605 3605 3833 3833 3832 3832 3976 3976 3974 3974 4120 4120 4120 4120

Tipplast (kg) 8229 8297 7896 8039 10030 10099 9497 9649 11741 11766 10271 10382 13620 13640 11980 12040

Tipplast vid full sväng (40°) (kg) 7053 7121 6741 6874 8481 8551 7965 8103 9528 9552 8259 8350 10980 11000 9480 9540

Skopans last (m3) 2,1 1,98 1,75 1,66 2,3 2,3 2,03 1,93 2,68 2,68 2,71 2,61 3,3 3,2 3,2 3,1

Hydraulreglage
Styrningskontroll med en joystick eller 

två spakar
Styrningskontroll med en joystick eller 

två spakar
Styrningskontroll med en joystick eller 

två spakar
Styrningskontroll med en joystick eller 

två spakar

Transmission 4-växlad Powershift 4-växlad Powershift 5-växlad Powershift med Ecoshift 5-växlad Powershift med Ecoshift
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Modeller W50 C W60 C W70 C W80 C
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 43/58 48/64 55/75 55/75

Typ av lyft Z-BAR TC Z-BAR TC Z-BAR Z-BAR

Max. lyfthöjd* (m) 2,90 2,96 2,95 2,97 3,08 3,19

Tipplast - rakt* (kg) 2800 3000 3000 3200 3100 3600

Tipplast vid full sväng (40°)* (kg) 2400 2600 2600 2800 2700 3000

Last vid 80 %* (kg) 1900 2100 2100 2200 2200 2500

Hydraulsystem
Typ av pump Kugghjulspump till hydraulik för lastning och styrning

Transmission
Typ Hydrostatisk fyrhjulsdrift

* Pallgafflar

KOMPAKTA HJULLASTARE OCH GRÄVLASTARE

Serien med midjestyrning och fyrhjulsdrift har fyra modeller med effekt på 58 hk – 75 hk samt arbetskapacitet på 1,9 t – 2,5 t till en höjd på respektive  
3,1 m – 3,4 m och har hög prestanda i ett mycket rörligt format. Förutom denna imponerande prestanda har maskinen praktiska designegenskaper, t.ex. 
låg hytthöjd på endast 2,46 m och max bredd på 1,74 m på den minsta W50 C modellen, som gör att den passar perfekt för låga gårdsbyggnader och smala 
utrymmen. Förutom detta kompakta format har maskinen snäv vändradie tack vare midjestyrningen, vilket gör den mer manövrerbar och användarvänlig än 
sina konkurrenter med fyrhjulsstyrning.

Hydrostatisk transmission -  
trampa på pedalen och kör
Alla modeller i serien har hydrostatiska 
transmissioner. Du trampar ner gaspedalen och kör, 
smidigt och utan problem.

Oöverträffad komfort och säkerhet
Nästan helt obehindrad 360 graders sikt på hytten 
med ny design. Den upphöjda förarplatsen och 
gott om glas inom fyra smala stolpar gör att denna 
maskin är den som har den bästa sikten bland 
maskiner för materialhantering på marknaden. 

Kompakta hjullastare. Hög produktivitet baserat på erfarenhet.
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Den uppdaterade C-seriens multifunktionella grävlastare, med bom som är utformad som armen på en grävmaskin, kan lyfta 3,5 ton till en höjd på nästan  
3,5 meter. De tre modellerna i serien har mellan 98 hk och 111 hk och seriens toppmodell, B115 C, har lika stora hjul och fyrhjulsstyrning. 3,4 liters F5H-motor, 
som överensstämmer med Tier 4B, lastarens Glide Ride-fjädring och rymliga hytt, med helt inställbar arbetsposition, ger oslagbar komfort och produktivitet. 
Mycket låg bränsleförbrukning och enkel service bidrar till ett komplett paket.

Modeller B100 C B110 C B115 C
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 73/98 83/111 83/111

Lastarens max. lyfthöjd (ledbult) (mm) 3458 3458 3478

Max. grävdjup (utökat) (mm) 5785 5785 5673

Lyftkapacitet till max. höjd (kg) 3450 3553 3075

Arbetsvikt (utökad och 6X1 skopa) (kg) 8800 8800 9100

Val av transmissioner 
Välj mellan standard Powershuttle-transmission 
eller avancerad Powershift-variant med fullt 
automatläge och kick-down-funktion.

Design med böjd bom 
Den grävmaskinsliknande bommen möjliggör 
noggrann positionering, bättre styrning och snabbare 
arbetsmoment. Utmärkt för att gräva diken.

Grävlastare. Mångsidig allroundmaskin.
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Den helt nya C-serien med åtta modeller av minigrävmaskiner, från 1 700 kg till 6 000 kg, har hög prestanda i trånga utrymmen tack vare utformningen med  
liten vändradie och snabb, smidig och koordinerad rörelse. Vare sig du gräver avlopp, förbereder för tunnlar, planerar träd eller sysslar med markarbete 
kommer du att uppskatta deras effekt och mångsidighet. Med utmärkt tillförlitlighet och robust konstruktion blir det nästan aldrig någon stilleståndstid.

– Ej tillgänglig

Rymlig arbetsmiljö
Hytterna på C-serien är bland de största i sin klass 
med många toppfunktioner.

Design med liten vändradie
Design med liten vändradie innebär att motvikten 
alltid ligger inom spårvidden. Perfekt för arbete i 
trånga utrymmen.

Minibandgrävmaskiner. Liten storlek, hög prestanda.

Modeller E17C E18C E26C E30C E33C E37C E57C E60C
Cylindervolym (cm3) 898 952 1261 1261 1642 1642 3319 3319

Max. effekt (hk) 16,8 16,8 24,8 24,8 24,4 24,4 66,9 64,7

Max. nominellt hydraulflöde (l/min) 2x18,8 2x17,0 2x27,6 2x27,6 2x37,4 2x37,4 2x57,8 2x55

Arbetsvikt

Hytt (kg) – 1890 2650 3000 – 3760 5580 5980

Skyddstak (kg) 1770 1720 2500 2890 3150 3620 – –
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De elva modellerna i 200-serien slirstyrda lastare och kompakta bandlastare ger kraftfull prestanda i kompakt format. Ger arbetslaster mellan 590 kg och  
1 723 kg och lyfthöjder från 2,85 m till 3,3 m. Maskinbredder varierar mellan 1,5 m på L213/L216, 1,7 m på L218/L228 och 1,9 m på L234/C238 och hytthöjder 
mellan 1,9 och 2,0 m för bästa in- och utstigning. Enastående sikt och manövrerbarhet samt komfort som är bäst i klassen ger bättre körupplevelse. Snabba 
arbetsmoment tack vare kraftfullt hydraulsystem samt perfekt balans och stabilitet bidrar till ett komplett paket.

Comfort Deluxe-hytt
Den mycket tysta Comfort Deluxe-hytten ger bäst 
förarutrymme i sin klass.

Superbom
Den vertikala lyftgeometrin hos Super-bomsystemet 
ger prestanda på höjd och räckvidd som är bäst  
i klassen.

200-seriens slirstyrda lastare och kompakta bandlastare.  
Kompakt och kraftfull.

Modeller L213 L216 L218 L220 L221 L228 L234 C227 C232 C234 C238
Effekt (hk) 49 61 61 68 75 75 91 75 75 91 91

Max. lyfthöjd (mm) 2845 2845 3048 3073 3124 3115 3155 3124 3155 3040 3327

Tipplast (kg) 1179 1455 1633 1814 1814 2540 3090 2449 2900 3080 3447

Arbetsvikt (kg) 2300 2505 2832 2930 3160 3740 4140 3720 4370 4535 4581

Nominell arbetskapacitet (kg) 590 725 818 905 905 1270 1545 1225 1450 1540 1723

Bom-design Standardbom Standardbom Superbom Superbom Standardbom Superbom Superbom Standardbom Superbom Standardbom Superbom

Chassidesign Hjul Hjul Hjul Hjul Hjul Hjul Hjul Larvband Larvband Larvband Larvband
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Plogar. Vänd jorden inför nästa säsong. 

Det breda utbudet av New Hollands plogar har konstruerats för att tillhandahålla en effektiv plöjning med många bredder och i olika marktyper. Serien med 
helburna plogar ger en pålitlig prestanda. Serien med variabel bredd är perfekt för maskinstationer och andra som uppskattar flexibilitet i plöjningen. De största 
delburna modellerna har konstruerats för storskaliga lantbruksföretag med vidsträckta fält. 

Helburna växelplogar mek. arbetsbredd justering
Serie PM PH PX

Antal skär 3-5 4-6 4-6

Maximalt effektkrav (kW/hk) 132/180 162/220 220/300

Vikt (kg) 940-1350 1420-1900 1760-2605

Helburna växelplogar hyd. arbetsbredd justering
Serie PM V PH V PX V PX V OL

Antal skär 3-5 4-5 4-6 5-7

Maximalt effektkrav (kW/hk) 132/180 162/220 220/300 265/360

Vikt (kg) 990-1380 1305-1770 1760-2575 2800-3500

Delburna växelplogar med hyd. arbetsbredd justering
Serie PSH V

Antal fåror 5-8

Maximalt effektkrav (kW/hk) 265/360

Vikt (kg) 2730-4730

Delburna växelplogar
Serie PSH

Antal skär 6-8

Maximalt effektkrav (kW/hk) 265/360

Vikt (kg) 3000-3775
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Kultivatorer och såbäddsharvar. Förberedelse för framgång.

Nyckeln till en produktiv gröda börjar innan utsädet har nått marken. En väl förberedd såbädd är den viktigaste beståndsdelen för en produktiv avkastning.  
New Holland erbjuder nu en rad stubbkultivatorer som utformats för att leverera hög hastighet och effektiv fälttäckning så att du kan så nästa gröda exakt när 
det passar dig. Den nya serien såbäddsharvar har agronomiskt konstruerats och utförligt testats för att tillhandahålla den perfekta såbädden för att säkerställa 
bästa möjliga groningsmiljö.

Kultivatorer
Serie ST ST C

Ramtyp Fast hydraulisk in-/utfällning Fast hydraulisk in-/utfällning, bogserad

Arbetsbredd (m) 3-4 3-7

Minimalt effektkrav (kW/hk) 66/90 88/120

Vikt (kg) 990-2180 1650-4500

Kultivatorer
Serie STX V

Ramtyp Fast hydraulisk in-/utfällning, bogserad

Arbetsbredd (m) 3-7

Minimalt effektkrav (kW/hk) 55/75

Vikt (kg) 1500-4100

Såbäddsharvar
Serie SBL V SBM V

Ramtyp Fast hydraulisk in- och utfällning Hydraulisk in- och utfällning

Arbetsbredd (m) 2,5-6,7 6,5-8,3

Minimalt effektkrav (kW/hk) 18/25 103/140

Vikt (kg) 382-1030 1525-1925

Såbäddsharvar
Serie SGX

Ramtyp Hydraulisk in- och utfällning, bogserad

Arbetsbredd (m) 5,4-7,9

Minimalt effektkrav (kW/hk) 103/140

Vikt (kg) 3900-5300
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Jordfräsar. Jordbearbetning i ett kördrag.

New Hollands serie professionella jordfräsar ger robust prestanda under alla driftsförhållanden och kan användas på både plöjda eller ej plöjda fält som kräver 
jordbearbetning. 

Rotalabour jordfräsar
Serie RLX

Arbetsbredd (cm) 255-305

Minimal kraftuttagseffekt (kW/hk) 55/75

Vikt (kg) 900-1125

Jordfräs
Serie RVH RVX

Arbetsbredd (cm) 110-255 180-355

Minimal kraftuttagseffekt (kW/hk) 22/30 44/60

Vikt (kg) 400-700 700-1250

Jordfräs
Serie RVL RVM

Arbetsbredd (cm) 100-150 80-205

Minimal kraftuttagseffekt (kW/hk) 12/17 13/19

Vikt (kg) 166-218 245-425
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Slåttermaskiner, vändare och strängläggare.  
Från start till mål i skörden av hö och ensilage.

New Hollands nya serie slåttermaskiner, vändare och strängläggare har konstruerats för att erbjuda ett utbud av redskap som passar dina specifika krav. Serien 
slåttermaskiner omfattar utföranden med burna slåttermaskiner för trepunkts- respektive frontlyft och bogserade och du kan välja varianter med eller utan slåtterkross. 
Rotorvändare med sex och åtta rotorer erbjuder en effektiv prestanda, även i tunga ensilagesträngar. Strängläggarserien går från en arbetsbredd på 4,15 meter till 
de bredaste modellerna på 8,2 meter, så att den perfekta strängläggaren för arbetet kan väljas, oavsett om det handlar om pressning av hö, ensilage eller halm. 

Frontmonterade rotorslåttermaskiner
Serie DuraDisc F DiscCutter F
Arbetsbredd (m) 2,96 3,11-3,52
Rekommenderat effektkrav (kW/hk) 44/60 60/82-70/95
Vikt (kg) 765 1180-1260

Bakmonterade rotorslåttermaskiner
Serie DiscCutter
Arbetsbredd (m) 2,37-3,86
Rekommenderat effektkrav (kW/hk) 40/54-70/95
Vikt (kg) 815-1140

Bogserade rotorslåttermaskiner
Serie DiscCutter L DiscCutter C
Arbetsbredd (m) 3,11 3,11-3,52
Rekommenderat effektkrav (kW/hk) 70/94 70/94 - 75/102
Vikt (kg) 2440-2520 2600-2800

Vändare
Serie ProTed
Arbetsbredd (m) 6,9-8,8
Rekommenderat effektkrav (kW/hk) 30/40-60/82
Vikt (kg) 870-1510

Roterande strängläggare
Serie ProRotor ProRotor C ProRotor L
Arbetsbredd (m) 4,15-4,45 6,5-8,2 3,6-6,35
Rekommenderat effektkrav (kW/hk) 26/35-33/45 30/40-40/55 30/40-40/55
Vikt (kg) 570-650 1930-2010 1335-2090
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BR-serien. En press för varje arbetsuppgift.

BR rundbalspress med fixkammare är utrustad med Roll-Bar™-systemet, medbringare, som trycks in i balen för att ge en säker rotation, även under blöta 
förhållanden. Det går att specificera pressen för dina behov genom att välja tillvalet balgarn eller nät och välja CropCutter™-systemet på modellen BR6090 och 
BR155 för produktiv ensilering. Styr alla balfunktioner från hyttens bildskärm.
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Exakt användning av nät
Duckbill nätsystem säkrar att nätlindningen görs 
med precision. 

Indikatorer för balens form
För att få jämna balar från ojämn strängläggning 
ska du på BR6090-modellerna hålla ett öga på 
den i traktorhytten placerade indikatorn för balens 
form. 

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig

Modeller BR120 Utility BR150 Utility BR6090 BR155
Baldiameter (m) 1,2 1,5 1,25 1,55

Balbredd (m) 1,2 1,2 1,2 1,2

Tillval/standard pickupbredd (DIN) (m) 1,72 1,72 2,0 2,0/1,72

Inmatningstyp Stuffer Stuffer Rotor Rotor

CropCutter™-system (ant. knivar) – – l 15 max. O 14 max.

Typ av balformning Roll-Bar™ Roll-Bar™ Roll-Bar™ Roll-Bar™

Balbindning Balgarn/nät Balgarn/nät Balgarn/nät Balgarn/nät

Duckbill-system – – l –

Massiva hjul eller luftfyllda däck
Välj mellan pickuphjul av massivt stål eller med 
luftfyllda däck. 

Robusta pickupaxellager
Pickupaxlarna är monterade i robusta lager och 
utformade för att ha lång livslängd utan behov av 
underhåll.
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Roll Baler. Hungrig på foder. Redo för hö.

Har du maskinstation med rundbalspressning som en del i verksamheten? Då är den nya Roll Baler standardalternativet för dig. De tre modellerna i serien 
är Roll Baler 125, Roll Baler 125 Combi och Roll Baler 135 Ultra, en kombination av press och lindning, och som kommer att bli den nya standarden för 
baltäthet och flexibel lindning. Elegant modern design och enastående konstruktion i kombination med jämna täta balar, många nya funktioner och oslagbar 
tillförlitlighet ger väsentligt ökad produktivitet.
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Likformig balformning
18 robusta valsar med 200 mm diameter håller 
alltid kontakt med materialet, för att få en tät kärna 
och likformig fyllning.

Ny dragbom, ny pickup
New Holland har helt konstruerat om framdelen på 
Roll Baler 125, från en helt ny dragbomskonstruktion 
och till den 2,3 m breda New Holland-pickupen.

l Standard     – Ej tillgänglig

Modeller Roll Baler 125 Roll Baler 125 Combi Roll Baler 135 Ultra
Baldiameter / Balbredd (m) 1,25 / 1,22 1,25 / 1,22 1,35 / 1,22

Pickupbredd (m) 2,3 2,3 2,2

Antal pinnar/pickupaxlar 160/5 160/5 150/5

Inmatningstyp Rotor Rotor Rotor

CropCutter™ II-system (ant. knivar) 20 max. 20 max. 20 max.

Balformning

Typ Profilerat valssystem Profilerat valssystem Profilerat valssystem

Antal valsar 18 18 18

Valsdiameter (mm) 200 200 200

Lindning

Ballindning Nät/Plast Nät/Plast Nät/Plast

Ensilageinplastning (Combi) – l l

ISOBUS som standard
Roll Baler 125-modeller har en full ISOBUS-
uppkoppling för kompatibla traktorer. New Holland 
IntelliView™ IV pekskärm kan monteras för 
användning på traktorer utan ISOBUS.

Kompakt konstruktion för stabilitet
Roll Baler 125-modeller byggs för att arbeta på  
svår mark. Även när balkammaren fylls och 
lindningen på Combi-modeller är igång förblir 
tyngdpunkten låg.
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Roll-Belt. Ändra ditt sätt att pressa balar.

Kräver du olika storlekar på balarna eller pressar du olika typer av grödor? Då har du Roll-Belt™-serien med två storlekar på kammare: 1,50 och 1,80 meter som 
passar för dig. Dessa pressar med flexkammare har fyra ultrabreda, 273 mm ändlösa remmar, som upprätthåller utmärkt kontakt med grödan och ger minskat spill. 
Den nya pickupen ger ökad kapacitet med upp till 20 %: valsen som underlättar inmatning slår samman grödan för likformig inmatning och rulltillhållare upprätthåller 
tryck på grödan för konstant inmatning. ActiveSweep™-inmatningssystemet tar grödan från pickupen direkt till pressens kammare, så att grödan hanteras varsamt. 
Det avancerade duckbillsystemet placerar nätet på balen så att ingen felaktig lindning sker. Den nya Bale Command™ Plus II-monitorn gör pressen lättmanövrerad.

l Standard     – Ej tillgänglig

IntelliBale™-system
Automatiskt stopp av traktorn, lindning och öppning 
och stängning av lucka för ännu effektivare pressning.

Teknik med sänkbart golv
Du kan rensa en igensatt rotor på ett bekvämt sätt 
från hytten, med en spak.

Modeller Roll-Belt 150 Roll-Belt 180
Typ ActiveSweep™ SuperFeed™ CropCutter™ ActiveSweep™ SuperFeed™ CropCutter™

Min. diameter (cm) 90 90

Max. diameter (cm) 150 180

Bredd (cm) 120 120

Pickupbredd (standard/tillval) (m) 2,0/– 2,0/2,3 2,0/– 2,0/2,3

Inmatningssystem Overshot matare/skruv Rotorbredd 455mm pinnar i ‘W’-mönster Overshot matare/skruv Rotorbredd 455mm pinnar i ‘W’-mönster

CropCutter™-system (ant. knivar) – – 15 – – 15 

Typ av balformning Roll-Belt™ Roll-Belt™

Ballindning (standard/tillval) Balgarn/nät Balgarn/nät

EdgeWrap™ Duckbill-system l l
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New Holland tog fram begreppet automatisk knytning så att pressning blev ett enmansjobb. 75 år senare är BC5000 fortfarande det bästa alternativet för 
animalieproduktion och stall, tack vare oslagbar balkvalitet och produktivitet i fält både vad gäller hö och halm. För arbete som kräver högre produktion är 
tvåmeters SuperSweep™-pickupen det perfekta alternativet.

Modeller BC5060 BC5070
Min. kraftuttagseffekt krävs (kW/hk) 34/45 45/60

Balbredd (cm) 36 36

Balhöjd (cm) 46 46

Max. ballängd (cm) 132 132

Pickupbredd (m) 1,8 2

Kolvens hastighet (slag/min) 93 93

Typ av inmatningssystem Packer-gaffel i kombination  
med två rotorer

Packer-gaffel i kombination 
med tre rotorer

Roterande inmatningssystem
Det roterande inmatningssystemet hanterar 
skördematerialet varsamt och säkerställer ett 
stadigt flöde, vilket ger balar av hög kvalitet.

Håller jämn baldensitet
Hydroformatic densitetskontroll upprätthåller balens 
densitet oavsett ts-halten på materialet. 

BC5000. Leder fortfarande.
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BigBaler. Hårdare och starkare för fler balar på kortare tid. 

BigBaler-serien har dubbelknytarteknik och finns i två olika bredder: 80 cm med fyra och 120 cm med sex dubbelknytare per bal. De nya BigBaler Plus-modellerna 
pressar upp till 10 % tätare balar i ett mer robust paket. Välj mellan standard och Packer Cutter-tillval. Rotor Cutter-varianten utvecklades med tanke på ensilering. 
Vill du svänga snävt på vändtegen? Då är tillvalet med stora däck på styrbar tandemaxel helt rätt för dig. Vägning av balen under körning tack vare ActiveWeigh™-
systemet, som fått många utmärkelser, och avancerad PLM®-teknik som på ett enkelt sätt visar ts-halt, tillsatser och många andra parametrar.

BigBaler Plus certifierad utmaning
New Holland Agriculture testade sin BigBaler 
1290 Plus tillsammans med traktorn T7.315 Heavy 
Duty Auto Command™ under en utmaning där 
maskinerna arbetade 17 timmar under två dagar i 
verkliga maskinstationsförhållanden och levererade en 
enastående produktivitet med ett imponerande antal 
balar på 1 254. Utmaningen granskades och resultaten 
autentiserades av SGS.
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MaxiSweep™-pickup
Garanterat jämnt flöde av material tack vare den 
nya rulltillhållaren och valsar som underlättar 
inmatningen. Materialet förs in mer effektivt i 
kammaren med motroterande skruvar av typ 
undershot och overshot.

Riktig sikt både dag och natt
Ett 360° belysningspaket, som finns med ett LED-
alternativ på alla Plus-modeller, har utvecklats 
för att göra natten till dag och för att bibehålla 
produktiviteten och underlätta arbetet även mitt  
i natten.

Automatisk pressning  
som ökar produktiviteten
IntelliCruise™-funktionen styr traktorns 
hastighet via ISOBUS klass III, vilket ökar 
produktiviteten, förbättrar förarkomforten, 
förbättrar bränslebesparingar och optimerar 
matningshastigheten i varierande fält- och 
skördeförhållanden. Detta system har två 
funktionslägen, Charge Control och Slide Control.

– Ej tillgänglig

Modeller
BigBaler 870 Plus BigBaler 890 Plus BigBaler 1270 Plus BigBaler 1290 Plus

Standard Packer Cutter CropCutter Standard Packer Cutter CropCutter Standard CropCutter Standard CropCutter

Min. kraftuttagseffekt krävs (kW/hk) 80/109 85/116 100/136 80/109 85/116 100/136 90/122 110/150 95/130 118/160

Balbredd / höjd / längd (cm) 80 / 70 / 260 80 / 90 / 260 120 / 70 / 260 120 / 90 / 260

Pickupbredd (m) 1,96 1,96 2,23 2,35 2,23 2,35

Kolvens hastighet (slag/min) 48 48 48 48

CropCutter™-system (max. ant. knivar) – 6 9 eller 19 – 6 9 eller 19 – 15 eller 29 – 15 eller 29

Inmatningssystem

Packare 2 gafflar  
med 6 fingrar

3 gafflar  
med 6 fingrar

Rotor med  
”W” pinnmönster

2 gafflar  
med 6 fingrar

3 gafflar  
med 6 fingrar

Rotor med  
”W” pinnmönster

3 gafflar  
med 9 fingrar

Rotor med  
”W” pinnmönster

3 gafflar  
med 9 fingrar

Rotor med  
”W” pinnmönster

Stuffer 4 fingrar 6 fingrar 4 fingrar 4 fingrar 6 fingrar 4 fingrar 6 fingrar 6 fingrar 6 fingrar 6 fingrar
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TC. Din favoritdestination.

Tröskar du 100-150 hektar? Har du maskinstation där du är stolt över att kunna serva varje kund precis vid rätt tidpunkt? Då är TC-serien helt rätt för 
dig. Robusta Varifeed™-skärbord tröskar mer gröda i bästa skick. Opti-Fan™-teknik har fått många utmärkelser och ger bättre rensprestanda och bättre 
kvalitet på spannmål. ECOBlue™ HI-eSCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4B bibehåller en redan enastående bränsleförbrukning. Distinkt design av  
New Hollands skördemaskiner gör att TC verkligen ser bra ut. Fem års utvecklingstid gör denna modell ledande inom segmentet med bästa skördeprestanda 
i kompakt format.
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Harvest Suite™ komforthytt
Den helt nya rymliga hytten ger oslagbar sikt och 
enastående komfort för föraren med komplett 
lädersäte, Bluetooth MP3-radio och avtagbar kylbox.

Realtidsmätning av vattenhalt
Tillvalet för realtidsmätning av vattenhalten 
sänder vattenhaltsvärden i realtid till hytten för  
att möjliggöra fininställning av parametrar för 
bästa skördekvalitet.

Intuitiv InfoView™ II 
Monitor
Du kan styra och övervaka 
viktiga skördeparametrar 
på InfoView™ II-skärmen. 
Elegant design med exakt 
placering så att allt går lätt 
att se.

Modeller TC4.90 TC5.70 TC5.90
Max. motoreffekt på 2000 varv/tim- ISO 14396 (kW/hk) 129/175 129/175 190/258

Skärbordsbredd (m) 3,96 - 6,10 3,96 - 6,10 3,96 - 9,14

Teknik med 2 cylindrar l – –

Teknik med 3 cylindrar – O O

Diameter/bredd tröskcylinder (m) 0,607/1,05 0,607/1,30 0,607/1,30

Roterande frånskiljningscylinder O O O

Total aktiv frånskiljningsyta  
(med rot. frånskiljningscylinder/utan rot. frånskiljningscylinder) (m2) 0,938 1,820/1,186 1,820/1,186

Antal halmskakare 4 5 5

Frånskiljningsyta (med/utan roterande frånskiljningscylinder) (m2) 5,19/5,35 6,49/6,69 6,49/6,69

Total sållyta (m2) 3,44 4,3 4,3

Smart Sieve™ nivåregleringssystem Tillval: 25 % Tillval: 25 % Tillval: 25 %

Spannmålstankens volym (l) 5000 5200 6400

Typ av transmission Hydro. Hydro. Hydro.

Större spannmålstankar
Den största spannmålstanken på 6 400 liter ger 
större frihet vid skörd och underlättar hantering  
av spannmål.

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig
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CX5 och CX6. Unika på alla fält.

Skördetröskor i den CX5- och CX6-serien med fyra respektive fem halmskakare ger unika funktioner och prestanda för alla slags grödor och på alla fält  
som ska tröskas. Den nya Harvest Suite™ Deluxe-hytten bjuder på en minnesvärd tröskerfarenhet, dag och natt. Funktioner som Smart Sieve™ sållkasse  
med automatisk nivåreglering och Autofloat™-systemet är din joker på ojämna eller backig mark. Tack vare en sektionsindelad slagsko, Opti-Thresh™ och 
Multi-Thresh™-systemen, det unika Opti-Speed™ halmskakarsystemet och Opti-Fan™-system och Triple-Clean™ rensningssystem, får du en bästa flexibilitet 
för att kunna hantera alla slags förhållanden.



55

Bästa flexibilitet för skörd av olika grödor 
Som ett tillägg till deras enastående mångsidighet 
har New Hollands skördetröskmodeller CX5 och 
CX6 ett brett utbud av anpassningsmöjligheter som 
ger enastående prestanda i all slags gröda och 
under olika förhållanden på grödan.

Trevägs hantering av växtrester:  
i strängen eller på stubben
Bosspridaren med två spridartallrikar sprider boss 
på stubben innan halmen når marken. Halmens 
utfodringsvärde kan ökas genom att rikta boss i 
halmen som ska pressas eller kan blanda boss med 
halm som ska hackas för fördelning tillsammans 
med hackad halm.

Komfort av toppklass under körning och skörd
De nya skördetröskorna CX5 och CX6 ger dig en 
upplevelse som du inte kan glömma under långa 
skördearbeten både dag och natt. Resultaten efter 
ett omfattande samråd med kunderna har den nya 
Harvest Suite™ Deluxe-hytten en volym på 3,7 m3 
och en glasyta på 6,3 m2: 7 % mer än de föregående 
modellerna och den största hytten i sin klass.

Standard sektionsindelad slagsko:  
lätt att sköta, snabb att byta
Minskar omställningstiden från 6 timmar till  
20 minuter! Vid byte från en gröda till en annan kan 
nedre slagskosektioner bytas utan att demontera 
inmatningselevatorn.

l Standard     O Tillval     * Ej tillgängligt på Hillside-version

Modeller CX5.80 CX5.90 CX6.80 CX6.90
Max motoreffekt vid 2000 varv/min - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) 190/258 220/300 220/300 250/340

Robust Varifeed™ spannmålsskärbord (575 mm knivrörelse) (m) 4,88 - 7,62 4,88 - 7,62* 4,88 - 9,15 4,88 - 9,15

Tröskcylinder

Bredd (m) 1,3 1,3 1,56 1,56

Halmskakare

Antal 5 5 6 6

Opti-Speed™ variabel halmskakare O O O O

Rensning

Triple-Clean™ system av kaskadtyp l l l l

Smart Sieve™ med nivåreglering: rensningssystem med automatisk 
anpassning till kärnstorlek

O O* O O

Rensfläkt

Opti-Fan™ system l l l l
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Hillside, Laterale och Everest.  
Klarar av sluttningar för effektivt skördearbete.

Skördetröskorna CX7.90, CX8.90, CR7.80, CR7.90, CR8.80 och CR9.80 Everest, CX5.90 Laterale och Hillside, CX6.90 Laterale och TC5.90 Hillside har tagits fram 
för att motverka de problem som kan uppstå vid tröskning i branta sluttningar och för att hålla systemen för tröskning och rensning helt horisontella för en 
oslagbar prestanda i skördearbetet. Laterale- och Everest-modellerna kompenserar för upp till 18 % respektive 16 % sidolut och har ännu bättre lastning  
av förberedningsplanet för bästa rensprestanda. CX5.90 Hillside - och TC5.90 Hillside-modeller har två hydraulsystem för att kompensera för upp till 38 % sidolut, 
30 % uppförslut och 10 % nedförslut. Detta ger bättre förarkomfort med fortsatt hög prestanda och ett rent spannmålsprov, oavsett hur krävande förhållandena är.
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Håll produktionen uppe i nedförslut
Hillside-modeller har en tredje vals i inmatningshuset 
för att hålla hög genomströmning vid arbete i 
branta nedförslut, för maximal produktivitet.

Vertikala hjul: alltid
För bättre säkerhet och bibehållet markgrepp 
används sensorer för att säkerställa att Hillside-
skördetröskornas hjul alltid är i vertikalläge.

Driven bakaxel som tillval
För garanterat bra markgrepp vid arbete på branta 
sidosluttningar kan Laterale-modellerna förses 
med en driven bakaxel (tillval) för bättre markgrepp.

Modeller CX5.90  
Laterale

CX6.90
Laterale

TC5.90
Hillside

CX5.90
Hillside

CX7.90 
Everest

CX8.90 
Everest

CR7.80 
Everest

CR7.90 
Everest

CR8.80 
Everest

CR9.80 
Everest

Max. motoreffekt på 2000 varv/tim- ISO 14396 (kW/hk) 220/300 250/340 190/258 220/300 275/374 338/460 295/401 330/449 380/517 420/571

Skärbordsbredd (m) 4,57 - 7,62 4,88 - 9,15 4,57 - 5,18 4,57 - 7,62 5,18 - 7,32 6,10 - 9,15 4,88 - 9,15 4,88 - 10,67 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67

Teknik med 3 cylindrar – – O – – – – – – –

Teknik med 4 cylindrar O O – O l l – – – –

Twin Rotor™-design – – – – – – l l l l

Antal halmskakare 5 6 5 5 5 6 – – – –

Rotordiameter (mm) – – – – – – 432 432 432 559

Total sållyta (m2) 4,32 5,21 4,32 4,32 5,4 6,5 5,4 5,4 5,4 6,5

Smart Sieve™ nivåregleringssystem O O – – – – – – – –

Sållkasse med automatisk nivåreglering – – – – O O l l l l

Tillvalet Laterale-system för nivåreglering i sluttningar 18 % 18 % – – – – – – – –

Tillvalet Everest-system för nivåreglering i sluttningar – – – – 16 % 15 % 16 % 16 % 16 % 15 %

Hillside nivåregleringssystem (tillval)  
(sluttning / uppförslut / nedförslut)

(%) – – 38 / 30 / 10 38 / 30 / 10 – – – – – –

Spannmålstank med standard volym/Hillside-version  (l) 8300 9300 6400 7300 10000 12500 9500 9500 12500 12500

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig
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CX7 och CX8. Mål som uppnåtts.

CX7 och CX8 konventionella superskördetröskor ger avsevärt bättre produktivitet. Världens mest kraftfulla konventionella skördetröskor har upp till 490 hk, vilket 
ger oslagbar skördekapacitet. Automatiskt anpassningsbara system finns tillgängliga i utförande med fem eller sex halmskakare, vilket ger garanterat effektivt 
skördearbete. Alltid. ECOBlue™ HI-eSCR-motorer som uppfyller kraven för avgasrening Steg V har ett innovativt efterbehandlingssystem som är underhållsfrittför 
att minimera driftskostnaderna. SmartTrax™ larvband av gummi ger upp till 57 % mindre markpackning. Om det inte skulle vara tillräckligt ger Opti-Fan™-
tekniken renast möjliga spannmål. Vill du ha mer? Tillvalet för realtidsmätning av vattenhalten innebär att du endast skördar det spannmål som du vill ha och 
avkastningsanalysen gör att du vet hur mycket du får från varje fält.
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Opti-Clean™-teknik
Opti-Clean™-systemet förbättrar renskapaciteten 
med upp till 20 % genom att optimera slag- och 
kastvinklar i rensverket.

40 km/tim ECO som sparar bränsle
Alla modeller med hjul har en högsta 
transporthastighet på 40 km/tim för minskad 
transporttid. Genom att detta uppnås vid endast  
1 600 varv/min minskas bränsleförbrukningen med 
25 %. Kompatibilitet med 710/70R42-däck ger ännu 
mindre markpackning.

Belysning för skörd nattetid
Det nya LED belysningspaketet gör att du kan  
se långt iväg över fältet, upp till 400 meter för att 
vara exakt.

Modeller CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.90
Max. motoreffekt på 2000 varv/tim- ISO 14396 (kW/hk) 250/340 275/374 275/374 305/415 338/460

Skärbordsbredd (m) 4,57-9,15 4,88-9,15 5,18-10,67 6,10-12,50 6,10-12,50

Teknik med 4 cylindrar l l l l l

Diameter/bredd tröskcylinder (m) 0,75/1,30 0,75/1,30 0,75/1,56 0,75/1,56 0,75/1,56

Roterande frånskiljningscylinder l l l l l

Total aktiv frånskiljningsyta (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54

Antal halmskakare 5 5 6 6 6

Halmskakarnas skakaryta (m2) 4,94 4,94 5,93 5,93 5,93

Total sållyta (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5

Sållkasse med automatisk nivåreglering O O O O O

Spannmålstankens volym (l) 9000 10000 9500/11500 11500 12500

Novedad Técnica  
Fima 2014 (España)

Opti-Speed™-halmskakare  
med variabel hastighet
Det exklusiva Opti-Speed™-systemet justerar 
automatiskt halmskakarnas hastighet i förhållande 
till den gröda som skördas och fältets lutning för att 
säkerställa att allt spannmål kommer ner i tanken.

l Standard     O Tillval
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CR. Det sjätte sinnet för skördearbetet.

New Holland revolutionerade skördearbetet för mer än 40 år sedan, i och med lanseringen av den helt nya Twin Rotor™ tekniken för skördetröskor. Den senaste 
generationen av CR Revelation-skördetröskor är en utveckling av den rena rotortrösktypen och ger världens lantbrukare en världsrekordhållare gällande 
kvalitet på spannmål och halm, tack vare varsam hantering. Seriens toppmodell CR10.90 är den mest kraftfulla och produktiva CR-tröskan hittills och förfogar 
nu över mer än 700 hk. Innovativa funktioner som de nya fjärreglerbara Dynamic Flow Control™-rotorstyrskenorna, återställningen av slagskon, Deep Cut 
Dynamic Feed Roll™-tekniken och det nyligen patenterade extrabreda resthanteringssystemet Opti-Spread™ Plus fortsätter att garantera att CR-serien är 
bland de mest avancerade och produktiva skördetröskorna i världen.
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Modeller CR7.80 CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.80 CR9.90 CR10.90
Max. motoreffekt på 2000 varv/tim- ISO 14396 (kW/hk) 295/401 330/449 380/517 380/517 420/571 420/571 515/700*

Skärbordsbredd (m) 4,88 - 9,15 4,88 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 12,50 6,10 - 12,50 6,10 - 12,50 6,10 - 12,50

Urtröskningsteknik Twin Rotor™-design

Rotordiameter (mm) 432 432 432 559 559 559 559

Rotorlängd (m) 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638

Opti-Clean™-system  l l l l l l l

Total sållyta (m2) 5,4 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Sållkasse med automatisk nivåreglering  l l l l l l l

Spannmålstankens volym (l) 9500 9500/11500 12500 12500 12500 14500 14500

l Standard     * Extra kraft tillgänglig under utmatning och hackning

CR Revelation-serien:  
skörd med perfektion
Alla modellerna i den nya serien CR Revelation drar 
fördel av förbättringar under alla skördefaserna, 
från skärbordet till resthanteringssystemet. 

Det mest kraftfulla belysningspaketet  
för skördetröskan
Belysningspaketet för CR Revelation har tagit ett 
steg framåt och kan ge upp till 48 000 lumen. 
Spridningen av ljuset har konstruerats för en 
maximal sikt över hela skärbordet och fältet framför 
dig. 

Sätt dig i förarsätet
New Holland erbjuder förarsäten som är bäst 
i sin klass, med tre olika modeller som ger ett 
omfattande urval. Alla förarsäten har förbättrad 
fjädring.

Topprestanda hela dagen lång
Tester visar att över en lång skördedag, levererar 
IntelliSense™ tekniken en suverän prestanda, även 
jämfört med de mest erfarna förarna. Systemet 
kontrollerar varje 20 sekund och väljer rätt 
inställningar med val mellan 280 miljoner olika 
kombinationer. Luta dig tillbaka, slappna av och låt 
den nya CR IntelliSense™ tekniken maximera ditt 
skördearbete.
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FR Forage Cruiser. Massiv prestanda.

New Holland har i över ett halvt sekel legat långt framme i utvecklingen av exakthackar och har revolutionerat sättet du använder din exakthack på idag. 
Den helt nya serien, med toppmodellen FR920, tar New Hollands exakthackar till en ny nivå. Branschledande hackprestanda i kombination med enastående 
komfort för föraren. Väsentligt förbättrad kapacitet och produktivitet genom bättre flöde av material, allt med elegant design från New Holland. De som arbetar 
professionellt med hö och foder, energiskog och biomassa, storskaliga lantbrukare, lantbruksföretag och kraftverk kommer alla att ha nytta av en FR Forage 
Cruiser i sin maskinpark.
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ActiveLOC™-teknik ger snittlängd som  
är anpassad till ts-halten
Nyskapande ActiveLOC™-teknik använder 
ts-haltsavkänning i realtid för att styra snittlängden. 
Resultatet: ökad täthet i plansilon och även mer 
näringsriktigt ensilage.

Variflow™ precisionsfläkt med hög prestanda
Detta system har stor fläktkapacitet genom att 
anpassa sin position i förhållande till fräshuvudet, i 
relation till användning av Crop Processor.

Låt FR ta hand om att fylla vagnen
IntelliFill™-systemet fyller automatiskt vagnen 
ända upp till kanten utan spill eller åtgärder från 
förarens sida.

ECO motorstyrningsläge som förbättrar 
effektiviteten
Detta system garanterar att motorn alltid är helt 
belastad i förhållande till ett förinställt motorvarvtal 
för att leverera optimal driftseffektivitet och prestanda.

Modeller FR480 FR550 FR650 FR780 FR920
Motor

Max. effekt på 2000 varv/tim- ISO 14396 (kW/hk) 350/476 400/544 480/653 570/775 670/911*

Power Cruise™ II-system l l l l l

Inmatning

Inmatningsöppningens bredd (mm) 860 860 860 860 860

MetaLoc™-system l l l l l

Knivcylinder

Knivcylinderns rambredd/Knivcylinderns diameter  (mm) 900/710 900/710 900/710 900/710 900 / 710

Kärnprocessor

Bredd/diameter kärnprocessorvalsar (mm) 750/250 750/250 750/250 750/250 750 / 250

Variflow™-system l l l l l

Fläkt

Fläktens bredd/diameter (mm) 750/525 750/525 750/525 750/525 750 / 525

l Standard     * vid 1800 - 2000 varv/min
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l Standard     O Tillval

Modell Braud 9080N
Motoreffekt – ISO 14396 (kW/hk) 129/175

Variabel rambreddsjustering från hytten l

Hydrauliska spridare/Antal l / 12

Blue Cab™ 4 l

Pendlande skördehuvud
Nivåreglering med vridning l

Standard antal skakare 12

Volym hos magasin av rostfritt stål (l) 1x1400 / 1x1100 för Opti-Grape™-version

Druvplockare – Skakare O

Opti-Grape™ O

Insug (n°) 2

Radavstånd
Passar utmärkt för vinodling med avstånd mellan 
vinstockarna på 0,95 – 1,5 meter.

DRUVSKÖRDARE

0,95-1,5 m

Braud 9080N-serien passar utmärkt för vinodlare med litet avstånd mellan vinstockarna. Förarna kan dra fördel av en bästa möjliga komforten i den 
prisbelönta Blue Cab™ 4, ljudisolerade och trycksatta hytten, med avancerad filtreringsteknik som är perfekt för växtskyddsbehandling. 360 graders sikt ger 
mer exakt skördearbete och minskade skador på vinstockarna. När plockhuvudet tas bort kan Braud 9080N även omvandlas till ett mångsidigt verktyg för 
växtskyddsbehandling, beskärning, avlägsnande av löv och användning av redskap för bearbetning av jord.

Berthoud samkonstruktion
Den kraftfulla Braud 9080N är idealisk för användning 
på vingårdar med mindre radavstånd. Braud 9080N har 
en speciell samkonstruktion för användning av Berthoud 
Cruiz’Air-system som gör den till den perfekta sprutan.

Braud 9080N. Perfektion på alla områden.



65

l Standard     O Tillval     * tank på max 2600 l för Opti-Grape™

Radavstånd
Passar utmärkt för vinodling med avstånd mellan 
vinstockar på 1,3 – 1,8 meter.

Tänker du på druvskördare kommer du antagligen att tänka på Braud 7030M och Braud 9070M för de flesta arbetena med mellanstora radavstånd. Det 
patentskyddade systemet Opti-Grape™, som utmärktes med Sitevi 2013 guldmedalj, har monterats överst på magasinet. Med hjälp av en luftkudde tar det bort 
föroreningar och främmande material så att de inte blandas med druvorna, för bästa skördekvalitet.

Modeller Braud 7030M Braud 9070M
Motoreffekt – ISO 14396 (kW/hk) 94/128 121/164

Pendlande skördehuvud

Nivåreglering med vridning l l

Standard antal skakare 12 14

Tillsluten längd på insamlingskorgar (mm) 1900 2300

Antal insamlingskorgar 2x54 2x63

Volym hos magasin av rostfritt stål (l) 2300 2360/3100*

Druvplockare – Skakare O O

Opti-Grape™ O O

Insug (n°) 2 2

Opti-Grape™-system
Tillvalet fläkt med luftkudde som eliminerar upp  
till 99,9 % av annat material än druvor, vilket ger 
renare skörd. 

Braud 7030M, Braud 9070M. Detta är standarden för druvskörd.

1,3-1,8 m
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l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig

Radavstånd
Passar utmärkt för vinodling med radavstånd på  
1,6 meter och större.

1,6 m och högre

Den nya generationen med hög kapacitet, Braud 8030L och Braud 9000L har branschens ledande BRAUD SDC-plockningssystem. Oberoende monterade 
skakstänger kan styras för att ge garanterat varsam plockning för maximal flexibilitet och kan snabbt och enkelt aktiveras och inaktiveras beroende på 
mängden gröda. Den nya Braud 9000L är perfekt för arbete med hög kapacitet.

Modeller Braud VL5060 Plus Braud 8030L Braud 9050L Braud 9050L Plus Braud 9070L Braud 9070L Plus Braud 9090L
Motoreffekt – ISO 14396 (kW/hk) 94/128 94/128 106/144 106/144 121/164 106/144 134/182
Hjulbas (m) 2,78 2,78 2,93 3,05 2,93 3,05 3,05
Pendlande skördehuvud
Nivåreglering med vridning l l l l l l l

Standard antal skakare 12 14 14 14 14 14 14
Tillsluten längd på insamlingskorgar (mm) 1700 2100 2300 2300 2300 2300 2300
Antal insamlingskorgar 2x54 2x58 2x63 2x65 2x63 2x65 2x63
Volym hos magasin  
av rostfritt stål (dubbla magasin) (l) 1800/2360 2500/2800 3100/3600 3700 3100/3600 3700 2600/3200

Druvplockare – Skakare O O O O O O O

Sidomagasinets utförande (l) – – – O: 3000 O: 3000 O: 3000 O: 3000
Opti-Grape™ – – O O O O –
Insug (ant.) 2 2 2 l / 4 O 4 l 2 l / 4 O 4 l 4

Sidomagasinets utförande
Sidomagasinets utförande (tillval) på Braud 9000L 
Plus och 9090L ger förbättrad flexibilitet för 
avlastning och bättre sikt över vagnen.

Serierna Braud 8030L och nya Braud 9000L. Över 40 års tradition  
av enastående skördearbete i vingårdar med stora radavstånd.
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Novedad Técnica
Fima 2012 (España)

Novedad Técnica 
Fima 2012 (España)

Toppmodellen Braud 9000X passar bra för de största producenterna av druvor och oliver. Det nya systemet för nivåreglering och höjdkontroll justerar 
automatiskt maskinen för att hålla plockhuvudet på samma höjd, oavsett markens lutning. Det unika Noira-korgsystemet transporterar varsamt druvor/oliver 
till magasinen med minsta spill.

Braud 9090X Olive Plus
3D-plockhuvudet anpassas till varje 
separat träd med ett sekundärt 
skakarsystem för plockning i trädtoppar.

Braud 9090X och 9090X Olive Plus.  
Specialisten på storskalig skörd av druvor och oliver.

Radavstånd
Passar utmärkt för vinodling med avstånd mellan 
raderna på 2,2 meter och större.

2,2 m och högre

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig

Modeller Braud 9090X Braud 9090X Olive
Motoreffekt – ISO 14396 (kW/hk) 134/182 134/182

Pendlande skördehuvud

Nivåreglering med vridning l l

Standard antal skakare 24 42

Tillsluten längd på insamlingskorgar (mm) 2500 2500

Antal insamlingskorgar 2x68 2x71

Volym hos magasin av rostfritt stål (l) 3200 4000

1600 l + sidotransportband O O

Druvplockare – Skakare O –

Insug (n°) 4 1

New Holland kapacitetstest i vindruvsskörd
Hur många druvor kan man skörda på åtta timmar? De New Holland 
Braud 9090X svarar på denna fråga under en SGS-certifieradprestationstest:  
197,6 ton druvor skördade, motsvarande nästan 200 000 flaskor Shiraz-vin. 
Alla med en extra låg MOG (Material annat ändruvor) på 1,0 % MOG, minimala 
förluster och låg bränsleförbrukning avendast 0,99 liter per skördat ton.
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