T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385

SÉRIE T8
TRATORES/

TRATORES/

SÉRIE T8
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385

2

LINHA DE
TRATORES T8
PERFEITO PARA O
SEU NEGÓCIO.

Um DNA presente em todos os modelos de tratores
da série T8, uma linha com recursos exclusivos e
inovadores que tornam você e sua operação mais
produtivos.
Potência, economia de combustível, estabilidade
e agilidade nas manobras são diferencias dessas
máquinas únicas. Elas disponibilizam até 410 CV
com o auxílio do EPM (Gerenciamento de Potência
do Motor) para operações diárias de campo.
A linha T8 nasceu para atender a uma agricultura
moderna e a um produtor exigente, com tratores
que podem ser construídos de acordo com as
diversas necessidades do seu negócio.
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Com a New Holland, não tem tempo ruim: faça
chuva ou faça sol, estamos sempre com você no
trabalho do campo. Nossas soluções são pensadas
para entregar a força para fazer a sua lavoura
crescer cada vez mais.
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A FORÇA DA SUA LAVOURA
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A ESTABILIDADE,
CONFORTO, POTÊNCIA
E A AGILIDADE
QUE VOCÊ DESEJA
Todo modelo T8 se beneficia do Gerenciamento de
Potência do Motor (EPM), que oferece mais potência
em aplicações hidráulicas, PTO e de transporte,
garantindo a máxima economia de combustível
durante as operações.

Turbo VGT, proporciona melhor
desempenho em campo e maior economia.

Os motores FPT Cursor 9 de 6 cilindros com
intercooler e turbina de geometria variável
proporcionam o melhor desempenho no campo.
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O eixo TerraGlide™ proporciona maior
conforto e maior rendimento operacional.

SÉRIE T8

O eixo TerraGlide™ protege o
trator através dos cilindros
hidráulicos estrategicamente
posicionados para absorver
o máximo de impacto. Eles
aumentam o rendimento
operacional, evitando quebras
inesperadas nos implementos,
suavizando impactos durante
o transporte e proporcionando
maior conforto ao operador.
Combinado com a suspensão da
cabine Comfort Ride™, ele oferece
ainda mais suavidade no trabalho.
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Suspensão da cabine Comfort
Ride™ conforto e suavidade nas
operações diárias.

O sistema TerraLock™ gerencia automaticamente o sistema de
tração e o bloqueio do seu trator, ligando e desligando tração
e bloqueio no momento certo. Tudo isso para proporcionar
agilidade nas manobras e maior vida útil ao sistema.
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TRANSMISSÃO CERTA
PARA SUA APLICAÇÃO
Com uma troca de marchas suave, a transmissão Full Powershift™
(18x4), com 8 marchas de 4 km/h a 12 km/h, alia a sua comprovada
eficiência à facilidade operacional. Funcional, ela é 100% controlada
por meio da alavanca multifunção CommandGrip™ e possui o freio
de estacionamento elétrico integrado à transmissão.

Transmissão Full Powershift™
(18x4), maior robustez,
rendimento e conforto
operacional.

Seja no campo ou no
transporte, o modo automático
AUTO-SHIFT™ proporciona ao
T8 a melhor combinação entre
rotação do motor e marcha
em relação à velocidade
de operação desejada.
Ele permite ao operador
definir a velocidade desejada e
selecionar o modo automático.
Se as condições de carga do
terreno se alteram, o Auto-shift™
adequa a rotação do motor
e o escalonamento de marchas
da transmissão para manter
a velocidade escolhida.

AUTO-SHIFT™ proporciona
melhor combinação entre
marchas e rotação, visando
à economia de combustível.
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Força é mesmo o que não falta ao T8. A vazão do seu sistema hidráulico é de 225
L/min. Atrelado às válvulas de controle remoto eletrônico (EHR), ele permite um
controle preciso durante as operações.
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Resposta hidráulica rápida e fluxo amplo são diferenciais
do projeto do trator T8. Você tem capacidade, controle
e flexibilidade para executar várias funções hidráulicas
simultaneamente, sem sacrificar o desempenho operacional.
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A VAZÃO IDEAL
PARA SUA APLICAÇÃO DIÁRIA

Válvulas remotas, conforto
e praticidade durante as
operações.

A vazão necessária para
determinada atividade e tempo
de acionamento pode ser
definida com um simples ajuste
eletrônico de dentro da cabine,
oferecendo máxima precisão.
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CONFORTO, SILÊNCIO E
ESPAÇO: A MELHOR CABINE
NA SUA CLASSE
Acomode-se no assento de um trator T8. Ligue o
motor. Entre no campo. Aprecie a visão abrangente.
Deixe a sua mão dominar sem esforço os controles
do apoio de braço SideWinder™ II. Aproveite o
conforto, o ambiente silencioso e o espaço interior
líder de mercado. Observe como o assento, a
cabine e a suspensão do eixo amortecem o seu
trabalho. Veja como é fácil usar a tela sensível
ao toque IntelliView™ IV. Você descobrirá que não
demora muito para se acostumar com a excelência.

Com o assento standard de luxo
com suspensão pneumática,
os operadores não percebem
o tempo passar. O conforto
aprimorado do assento Auto
Comfort™ quando combinado
com a suspensão da Cabine
Comfort Ride™, oferece ainda
mais suavidade em todos os
tempos.
O assento do instrutor, estofado
em tamanho real, é dobrável
para baixo e fornece uma
superfície de trabalho quando
não estiver em uso.

Com design moderno e
totalmente ajustável, esse
console proporciona acesso
a todos os comandos de
forma fácil e rápida, como a
aceleração, tomada de força
e configuração do sistema
hidráulico.

Situado no console
ergonômico, o monitor mostra
todas as informações que o
operador necessita durante as
configurações. Fácil e prático,
o IntelliView™ IV permite fazer
diversas programações para
o melhor desempenho das
atividades.

Esse console permite que o
operador encontre facilmente
os comandos que necessita
durante as atividades, já
que eles estão localizados
geograficamente.

MONITOR DIGITAL INTELLIVIEW™ IV
Acesso a todas as configurações
do seu trator.

Alavanca multifunção
CommandGrip™ todas as
funções na ponta do dedo.

Tudo em um só lugar:
ICP, console intuitivo, ações
práticas e muito mais.

SIDEWINDER™ II, O CONSOLE
ERGONÔMICO, proporciona
acesso a todos os comandos
de forma fácil e rápida.
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CONSOLE INTUITIVO,
PRÁTICO E FÁCIL

SÉRIE T8

MONITOR DIGITAL
INTELLIVIEW™ IV
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SIDEWINDER™ II, O
CONSOLE ERGONÔMICO
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PARA MAXIMIZAR
SUA EFICIÊNCIA E
PRODUTIVIDADE
Ao encomendar seu T8, você pode escolher entre vários pacotes
de orientação GPS. Isso significa que o seu novo trator pode
chegar diretamente do revendedor completo, com o nível de
precisão que você deseja.

Os tratores T8 incorporam a mais recente tecnologia
Precision Land Management (PLM™) para aumentar
a produtividade de sua operação, reduzir os custos
operacionais e facilitar seu trabalho em geral.
O IntelliTurn guia automaticamente o trator nas curvas,
imitando o que um operador faria para maximizar sua
eficiência no campo e permitir que você se concentre na
tarefa. Ele possui configuração inteligente e intuitiva,
utilizando parâmetros existentes para fácil operação.

ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA
INTELLISTEER™ reduzindo custos
e maximizando sua produtividade.

Compatível com os
sinais de correção:
RangePoint RTX – 15 cm
OmniStar XP/G2 – 10 cm
CenterPoint RTX – 3,8
cm e repetibilidade
RTK – 2,5 cm e
repetibilidade

Por meio de linhas de
orientação planejadas
no PLM Software, o
piloto automático
executa com perfeição
o trajeto da operação
tornando-a mais
produtiva.

ISOBUS
Os tratores T8 vêm prontos de fábrica com a tecnologia ISOBus, que permite:

Compatibilidade direta
com as plantadeiras
PL6000 ISOBus,
integrando todas as
informações de plantio
à tela IntelliView IV:
Monitoramento de
sementes
Taxa variável
Corte de seções

Compatibilidade com
demais implementos
ISOBus disponíveis no
mercado, eliminando
a necessidade de
adicionar outros
monitores na cabine –
facilitando a operação.

Utilize o PLM Software
para analisar as
operações de plantio
através dos dados
ISOBus – controle e
gerenciamento das
operações.

Utilize o IntelliTurn para
aumentar a eficiência
operacional ao executar
automaticamente a
manobra de cabeceira.
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Aumenta o rendimento
operacional e diminui as
falhas e sobreposições
ao empregar grandes
plantadeiras e
implementos.
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INTELLISTEER
PILOTO AUTOMÁTICO HIDRÁULICO STANDARD PARA TODA A FAMÍLIA DE TRATORES T8
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AGRICULTURA
DE PRECISÃO

TRATORES SÉRIE T8/
NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.
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