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PERFEITO PARA
A SUA LAVOURA,
DO TAMANHO DA
SUA NECESSIDADE.

Com os tratores TT é assim. Eles foram
projetados para atender às necessidades
mais específicas no campo. São ideais para
pequenos e médios produtores, pois contam
com força, baixo consumo de combustível
e agilidade, principalmente nas manobras
de final de linha, uma vez que possuem
um curto raio de giro.
Com valor acessível, custo operacional
reduzido e por ser muito econômica, a
linha TT e TTF proporciona facilidade nas
operações e o comprometimento da marca
em oferecer o melhor para você.
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SÉRIE TT

A New Holland tem uma grande paixão:
encontrar as melhores soluções para você.
Não importa o tamanho da lavoura, nós
trabalhamos para entregar máquinas que
vão ser grandes parceiras do seu negócio,
seja qual ele for.

TRATORES/

O MELHOR PARA VOCÊ
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VOCÊ PEDE EFICIÊNCIA.
ELE FAZ.
COM MOTORES FPT S8000 TIER 3 MAR I DE 3 CILINDROS E COM
RESERVA DE TORQUE DE ATÉ 27%, OS TRATORES TT E TTF
PROPORCIONAM MENOR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
E MAIOR TEMPO SEM TROCA DE MARCHAS.
Esses motores são equipados com bombas
rotativas de injeção, que asseguram a
queima adequada do combustível e
aumentam ainda mais a eficiência. Os
modelos TT e TTF contam também com
tomada de força independente – de 540

Motor TIER 3 MAR I com até
27% de reserva de torque.
Baixo consumo e menos
trocas de marchas.

rpm com atuação mecânica –, garantindo
maior rendimento operacional e uma
transmissão parcialmente sincronizada,
para um melhor escalonamento de
marchas. Fáceis de operar, as tarefas ficam
simples com o ótimo desempenho.
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SÉRIE TT
Transmissão parcialmente
sincronizada, com opcional
Super-Redutor, o melhor
escalonamento de marchas
disponível na linha TTF.

Eixo dianteiro em peça única,
autoblocante e com cruzetas
blindadas. Menor custo
de manutenção. Ideal para
qualquer operação.

A UNIÃO DA ROBUSTEZ
COM A VERSATILIDADE
Mundialmente reconhecidos
pela robustez e versatilidade, os
motores FPT S8000 TIER 3 MAR I
proporcionam maior vida útil e
menor índice de manutenção.
Ágil e potente, a linha TT e TTF
chegou para atuar em diversas

frentes na sua lavoura. Ideal para as
atividades que requerem força, o
conjunto de eixo dianteiro em peça
única e cruzetas blindadas entregam
maior durabilidade, segurança e
não possuem pontos de vazamento,
assegurando todas as operações.

TRATORES/

Tomada de força
independente – de 540 rpm
com atuação mecânica. Maior
economia de combustível.
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RÁPIDA MANUTENÇÃO
PARA VOCÊ NÃO PARAR
Para a New Holland, trator foi feito para
trabalhar. Por isso, a manutenção é simples
e rápida. Todas as inspeções de rotina são
feitas com o operador no nível do solo. O
capô, de fácil abertura, permite acesso
aos principais componentes. Menor tempo
parado, maior aproveitamento
do trator e maior produtividade.

Acesso fácil e rápido aos
principais componentes.
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TECNOLOGIA MODERNA
NO SISTEMA HIDRÁULICO

A bomba de engrenagem independente de 41 L/min.
de vazão e duas válvulas de controle remoto com
centro aberto proporcionam uma maior variedade
de opções de implementos para a execução de
trabalhos com os tratores da linha TT e TTF. Todos

Lift-O-MaticTM para maior
uniformidade e rapidez nas
operações hidráulicas.

Sistema hidráulico com 41 L/min
de vazão, permite maior
variedade de implementos.

os modelos estão equipados com o sistema Lift-OMaticTM, que memoriza mecanicamente a posição
dos braços do levante hidráulico, ocasionando uma
maior uniformidade de trabalho, com o simples
acionamento de uma tecla.
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CABINE
EVOLUTION
Os modelos TT.55F, TT.65F e TT.75F agora são equipados
com a nova cabine Evolution, que oferece mais conforto,
ergonomia e segurança.
ALÉM DISSO, PONTOS IMPORTANTES PROPORCIONAM, AO
OPERADOR, A TRANQUILIDADE EM DIRIGIR O TTF, TAIS COMO:
- Ar-condicionado com diferentes
velocidades de resfriamento
- Banco do operador com regulagem
- Reposicionamento das alavancas
dos comandos facilitando as
operações
- Acabamento interno com sistema
automotivo Touch

Tudo para que você
tenha o conjunto
perfeito durante as
operações de campo.

- Porta-objetos customizados
- Porta de acesso inteira, sem
coluna central; maior facilidade
para entrar e sair
- Pontos de manutenções com
acessos facilitados como janelas
de inspeções
- Certificado contra capotamento
ROPS.
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SUPER-REDUTOR
TT.65F E TT.75F

SÉRIE TT

Preparados para qualquer tipo de operação, os modelos
TT.65F e TT.75F com a transmissão 12x3 contam com SuperRedutor, velocidade certa nas operações de campo.

TRATORES/

TABELA DE VELOCIDADES TT.65F E TT.75F SUPER-REDUTOR
(km/h) @ 1.900 rpm - Pneu traseiro 14.9-24
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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
das máquinas e a maior produtividade para o agricultor.
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TRATORES TT | TTF
NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.
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