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TODA A
TRADIÇÃO
DO CAMPO
FEITA PARA
ATENDER VOCÊ.

Essa trajetória nos fez capazes de desenvolver
máquinas cada vez mais robustas, práticas,
com alto rendimento e durabilidade. Um grande
exemplo são os tratores Série 30, uma linha feita
para atender as suas necessidades, seja quando
ou onde for.
Nenhum outro trator consegue superar a
produtividade, versatilidade e o baixo custo
operacional dos tratores 7630 e 8030 MAR-1, Em
qualquer tipo de terreno. Eles são incomparáveis
quando se fala em performance e confiabilidade.
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A New Holland conhece muito bem os seus
desafios. Afinal, vivemos e entendemos do
campo, para oferecer as melhores soluções para
a sua lavoura. Uma tradição que vem sendo
construída ao longo do tempo, para ser o grande
parceiro em que você pode confiar.
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AO SEU LADO NO TRABALHO PESADO
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COMPETÊNCIA
TEM NOME
Líderes de mercado no seu segmento,
os tratores Série 30 são incomparáveis
em performance, o que os torna
unanimidade em campo. O motor FPT
NEF, produzido no Brasil, contribui
para a economia de combustível,

redução da emissão de poluentes e
maior potência. Com uma reserva
de torque de até 48% e novo sistema
de filtro de ar, a Série 30 são tratores
ideais para enfrentarem os trabalhos
mais pesados do campo.

O bloqueio do eixo traseiro pode ser acionado
com o trator em movimento, sem a necessidade de

usar a embreagem ou alterar o regime de trabalho.
Assim que a tração nas duas rodas se equivalerem,
o desbloqueio é automático mantendo desempenho
contínuo durante as operações.
Preparados mesmo para os trabalhos mais adversos,
como o cultivo de arroz, as vedações no eixo traseiro
e a embreagem orgânica mantêm o desempenho
dos tratores.

MENOR CUSTO DE
MANUTENÇÃO
Eixo dianteiro Classe II HD em
peça única, autoblocante e com
cruzetas blindadas.
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A tração dianteira pode ser acionada por uma tecla
no painel, proporcionando maior produtividade
e desempenho mesmo em condições extremamente
difíceis. Essa função garante maior durabilidade
de toda a transmissão do trator, assegurando
a economia de combustível e menor desgaste
dos pneus dianteiros.
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Para maior eficiência e robustez nas atividades no campo, os
tratores Série 30 contam com um Eixo dianteiro Classe II Heavy Duty
autoblocante em peça única, dimensionado para elevada capacidade
de carga.
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PRATICIDADE PARA VOCÊ.
ROBUSTEZ PARA O CAMPO.
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RENDIMENTO
A SEU FAVOR
Agilidade, precisão e melhor proveito com total
confiabilidade. Com vazão hidráulica de 80 L/min, é possível
trabalhar com uma diversificada quantidade de implementos.
O fluxo continuo proporciona uma maior rapidez durante
as operações.

Braços estabilizadores precisos,
telescópicos, com ajustes por
posicionamento dos pinos e
ajuste fino por rosca, facilitam o
acoplamento e desacoplamento dos
implementos.
Para assegurar a mesma profundidade
de operação durante toda a jornada
de trabalho, alavancas estão dispostas

Maior capacidade de
levante hidráulico
e agilidade nas
operações.

TDF independente,
uniformidade durante
as operações com o
menor consumo de
combustível.

ao lado direito do assento do
operador, controlando a ondulação
e a posição. A tomada de força
independente com acionamento
mecânico de série admite o
funcionamento contínuo mesmo com
o trator parado, o que proporciona
maior praticidade, comodidade e
economia de combustível.

Transmissão 16x4 com Dual Power: robustez,
segurança e aumento de torque. Produtividade
com economia.
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O acionamento do sistema Dual
Power apenas por uma tecla
no painel permite um melhor
desempenho da transmissão
durante as operações de campo
e muito mais produtividade: ele
duplica o número de marchas
do trator, sem a necessidade da
embreagem, suavizando a troca
de marchas e prolongando a
durabilidade da transmissão.

TRATORES/ SÉRIE

A ampla disponibilidade de
transmissões, tais como a 8x2, 16x4
e 24x6 com Super-Redutor e Dual
Power, fornece 8 velocidades de
trabalho entre 4 e 12 km/h, além
de garantir o torque e a segurança
nas mais difíceis condições. A
eficiência em trabalhos pesados
está garantida por uma embreagem
em material cerametálico de 14”
de diâmetro.
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DURABILIDADE
EM QUALQUER CONDIÇÃO
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SUPER-REDUTOR
24X6 DUAL POWER
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NEW HOLLAND
A REDE DE
CONCESSIONÁRIOS
MAIS BEM ESTRUTURADA
DO BRASIL
Com uma rede de concessionários distribuídos por todo o país,
a New Holland oferece uma assistência técnica com profissionais
treinados na fábrica e peças genuínas para o melhor rendimento
de suas máquinas e a maior produtividade para o agricultor.
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TRATORES SÉRIE 30/
NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.
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