especificações
NH 430 TL NH 440 TL NH 450 TL NH 460 TL
AUTONIVELANTE
NÃO
SIM
NÃO
SIM
POTÊNCIA NOMINAL DO TRATOR
75 – 95 hp
ALTURAS DE LEVANTE
ALTURA MÁXIMA NO PONTO DE PIVOTAMENTO
3,75 m
3,75 m
3,85 m
3,85 m
ALTURA MÁXIMA COM CAÇAMBA NA HORIZONTAL
3,50 m
3,50 m
3,60 m
3,60 m
ALTURA MÁXIMA POSIÇÃO DE DESCARGA
2,95 m
2,95 m
3,05 m
3,05 m
ÂNGULOS DE TRABALHO
ÂNGULO DE DESCARGA
52º
52º
55º
55º
ÂNGULO DE CARREGAMENTO
47º
47º
47º
47º
CAPACIDADE DE CARGA
1.500 kg
1.500 kg
1.900 kg
1.900 kg
PESO OPERACIONAL
PESO SEM IMPLEMENTO
445 kg
500 kg
475 kg
520 kg
IMPLEMENTOS
CAÇAMBA
LARGURA DA CAÇAMBA
de 1,80 m a 2,20 m
PESO
180 a 195 kg
LÂMINA
LARGURA LÂMINA
2,20 m
ALTURA LÂMINA
0,79 m
PESO LÂMINA
220 kg
BIG BAG
ALTURA
1,82 m
CAPACIDADE
500 kg
500 kg
1.000 kg
1.000 kg
PESO
137 kg
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Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 – CEP 81450-903
Cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
Curitiba – Paraná – Brasil
As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer
conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais
dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento
contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as
especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem
prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram
necessariamente o produto nas condições standard. Alguns opcionais são
produzidos somente sob encomenda.
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Serviço de atendimento
ao cliente New Holland.
24 horas por dia,
7 dias por semana.
O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente. É
mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o
produtor. Este contato direto significa mais agilidade no atendimento
e mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez
mais próxima de você.

LOADER NEW HOLLAND
NH 430 TL | NH 440 TL | NH 450 TL | NH 460 TL
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A New Holland lança sua linha de pás carregadeiras, especialmente desenvolvidas para
os tratores TL. Com garantia de qualidade e serviços diretos da fábrica, as pás contam
com os mais altos níveis de segurança e proteção ao operador, em conformidade com a
Lei NR12 e o Padrão FOPS. A linha TL também passou por adaptações para receber os
novos implementos da forma mais perfeita possível.
SuPORTE INFERIOR DE MONTAGEM DA CARREGADEIRA
O chassi da carregadeira, desenhado especificamente para a linha TL, distribui uniformemente as forças de trabalho
pela estrutura do trator, o que garante leveza sem perder a resistência.

FITLOCK System®
Sistema fácil e eficiente de acoplamento da carregadeira ao trator. O desacople é realizado em menos de um minuto.
Mach System
Conexão eletro-hidráulica da carregadeira ao trator. Instantâneo, fácil e sem sujeira.

Sistema pantográfico integrado aos braços
da carregadeira, o que garante
completa visibilidade durante o trabalho.

Pinos pivotantes com graxeiras
seladas. Fácil acesso
pela lateral da carregadeira.

Indicador de posição
do implemento frontal.

Suporte inferior.

Ângulo de
basculamento que
oferece eficiência
máxima: até 71°
a 1,20 m de altura.

FITLOCK System®.

Pinos pivotantes
principais
com sistema
antirrotação
para máxima
durabilidade.

Batente metálico que limita o curso
do implemento. Vida longa para os cilindros.
Buchas super-resistentes desenhadas para o
trabalho intensivo. Baixíssima manutenção.

Válvula
hidráulica de
segurança.
Garante
proteção
total contra
os obstáculos.

OPCIONAIS E IMPLEMENTOS
SISTEMA ANTICHOQUE
Amortecedor opcional. Reduz o balanço e os choques. Aumenta o conforto do operador.
Trio de implementos
Pá carregadeira, lâmina e gancho para big bag. Simples e robustos para todas as atividades do dia a dia.
Para demais opções de implementos, consulte seu concessionário.

