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NOVA LINHA T4 
TUDO O QUE 

VOCÊ DESEJA E 
UM POUCO MAIS.
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POTÊNCIA E EFICIÊNCIA EM UM 
MODELO COMPACTO 
A New Holland Agriculture é líder mundial na 
comercialização e na produção de tratores de 
categoria “Specialty”. E, esta posição, a marca 
pretende repetir no Brasil com o trator T4, que 
visa atender às demandas de produtores rurais 
cada vez mais exigentes e que necessitam de 
tratores com maior nível de tecnologia no que 
se refere a motores, transmissões e sistemas 
hidráulicos e que, ao mesmo tempo, possuam 
dimensões reduzidas que os permitam trabalhar 
em lavouras também cada vez mais adensadas. 

Essas características são fundamentais e 
necessárias para otimizar o trabalho dos 
agricultores no cultivo de café, uva, maçã,  
frutas em geral, ou mesmo dos criadores de aves 
e suínos em granjas e barracões.
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O MOTOR  
QUE TODO TRATOR PEDE.

Os novos modelos T4 possuem motores turbinados, o que proporciona 
maior torque, podendo atingir 352 Nm em apenas 1.250 rpm, o que 
significa melhor resposta e menor consumo de combustível. Os motores 
mecânicos de 3,2 litros, de menor custo de manutenção, trazem robustez  
e força, contendo 4 cilindros e sistema FPT Industrial com nível de 
emissões já nas categorias MAR-1/Tier 3. Isso tudo se traduz em alto torque 
e menor consumo, com o máximo rendimento da máquina.

Há ainda uma ampla oferta de potências, o que permite aos 
tratores New Holland da linha T4 estarem aptos a trabalhar 
com a diversidade de implementos agrícolas, utilizada no 
ciclo de produção das culturas existentes nas fazendas. 
Para o Brasil, selecionamos duas ofertas de potência: 
T4.75N  (78 cv de potência nominal) e T4.85F (88 cv de 
potência nominal).

Todos os modelos possuem 
motores turbinados: maior 
torque, melhor resposta e menor 
consumo. “Potência nominal.” 

T4.75N (78 cv) 

T4.85F (88 cv) 



TR
AT

O
R

ES
/ S

ÉR
IE

 T
4

T4
.7

5N
 /

 T
4.

85
F

MAIS VERSATILIDADE.  
MAIS POSSIBILIDADES.
A linha T4 é formada por duas famílias: N (estreito) e F (fruteiro). Elas  
trazem diferenciais que, para o agricultor, são importantíssimas nas  
culturas praticadas no Brasil. Uma das principais diferenças nessa linha  
de tratores está na largura total mínima, sendo N com 1,29 m; e F com  
1,47 m – são características que colocam esses dois modelos como os 
principais companheiros do agricultor.

A mesma versatilidade pode também ser vista na 
altura máxima. No trator cabinado de 88 cv, por 
exemplo, ela chega a 2,17 m. Enquanto isso, na versão 
plataformada, com o ROPS (arco de proteção) rebatido 

na posição horizontal, à altura máxima do solo ao 
ponto mais alto da estrutura do trator, chega a menos 
de 1,30 m, possibilitando, dessa forma, o trabalho em 
culturas de baixa estatura. 

   T4N     T4F

MOTOR DE 4 CILINDROS

2.348 mm

MOTOR DE 4 CILINDROS

2.348 mm

RAIO 
DE GIRO 
2,9 m

RAIO 
DE GIRO 
2,9 m

1.229 mm

2.
17

3 
m

m

1.476 mm

2.
17

3 
m
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O super-redutor é um opcional, 
disponível para uso em velocidades 
lentas: até 200 metros/hora. Ele 
proporciona mais precisão na 
operação e não afeta a velocidade 
máxima.

ROBUSTEZ E FORÇA  
A TODA PROVA. 

Em se tratando de capacidade de trabalho com implementos, 
é importante também serem destacadas as elevadas vazões 
hidráulicas – de 48 e de 64 litros por minuto – e o número  
de válvulas remotas – até 3 –, fundamentais ao acionamento 
de implementos de colheita e a todos aqueles que requeiram 
elevadas vazões hidráulicas. 

As transmissões dos tratores T4 possuem
escalonamento de marchas 28x16 com
super-redutor de série, que possibilita
deslocamento em baixas velocidades,
sendo inferior a 200 m/h. Essa
característica é importante para
operações agrícolas em que o implemento
necessite tracionamento para menores
velocidades de deslocamento, a fim realizar
corretamente o trabalho.



TAMANHO COMPACTO.  
CONFORTO GIGANTE.

A linha T4 tem um 
compromisso incondicional: 
proporcionar conforto ao 
operador. Por isso, todas as 
cabines são pensadas em 
cada detalhe, para oferecer 
ergonomia e facilidade na 
operação. 

Todas as alavancas hidráulicas ficam 
no lado direito: mais agilidade nas 
operações do campo. 

Os níveis de ruído são rigorosamente 
controlados. A direção é leve.  A 
visibilidade é completa. Seu campo 
produz mais e o operador cansa menos. 

Cabine ampla e confortável para 
máximo rendimento operacional.
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A nova linha T4 da New Holland foi feita 
para oferecer o desempenho que o seu 
campo precisa. O sistema de direção é 

abastecido por uma bomba separada,  
e os controles permitem 100% de fluxo 
para acionar os motores hidráulicos. 

MAIS DIFERENCIAIS  
PARA O SEU CAMPO.

Lift-O-MaticTM: melhor controle 
e uniformidade durante as 
operações, chegando a uma 
capacidade máxima de 2.600 kgf 
do levante hidráulico.

O premiado sistema de controle 
hidráulico mecânico permite 
mais agilidade nas manobras.

Articulação ajustável com 
capacidade de até 2.600 kgf.
Engate rápido padrão.
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Eficiente sistema de iluminação, 
facilitando as atividades  
em condições noturnas. 

Capacidade de levante frontal  
de 1.275 kg e TDF de 1.000 rpm.



O eixo dianteiro articulado SuperSteerTM 
é fantástico e uma exclusividade New 
Holland. Só a New Holland, no mundo, 
possui esse eixo. Essa tecnologia aplicada 
ao eixo dianteiro oferece ao produtor 
angulo de 76° de esterçamento que 
consequentemente proporciona o menor 
raio de giro da categoria e do mercado – 

2,9 m – e possibilita que o trator efetue 
as manobras de cabeceira, ao final das 
linhas das culturas, sem um número 
excessivo de manobras. Desse modo, ao 
final da linha, o trator torna-se capaz de 
efetuar o retorno em espaços reduzidos, 
sem prejuízo à cultura. 

EIXO DIANTEIRO SUPERSTEER™:  
EXCLUSIVIDADE NEW HOLLAND.

T4N T4F

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO

Eixo dianteiro SuperSteer ™, 
menor raio de giro e maior 
praticidade durante as 
operações. 

10

RAIO 
DE GIRO 
2,9 m

RAIO 
DE GIRO 
2,9 m
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SuperSteerTM : 

Exclusividade New Holland! 

Menor raio de giro da categoria!



NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ. 

NHAGF047

TRATORES T4/


