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NOVA LINHA T3F
CABE NO
SEU BOLSO
E NO SEU POMAR.

A máquina compacta ideal para quem deseja
um ótimo desempenho nas potências entre
65 cv a 72 cv. Os tratores da linha T3F se
movem facilmente em filas, proporcionando
excelente desempenho em operações de
pulverização, cultivo e transporte. Como todo
New Holland, oferecem ótima ergonomia para
o operador, o que significa mais conforto e
produtividade durante o trabalho. O controle
é simples e intuitivo.
A nova linha T3F é do jeito que o seu campo
precisa.
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Agora, os fruticultores podem contar com o
trator que se encaixa perfeitamente em cada
cultura. Chegou o T3F, da New Holland.
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A TECNOLOGIA E PRECISÃO
QUE A SUA PRODUÇÃO PEDE
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FORÇA
EM UM MODELO COMPACTO
Os modelos da nova linha
T3F são equipados com
motores turbo alimentados e
intercooler de três cilindros
FPT S8000. A potência
nominal é de 65 cv e 72cv.
Os motores têm resistência
comprovada e impressionante
desempenho, com torque
máximo em baixas rotações.
A manutenção é simples
e econômica.

Produtividade no pomar,
economia no bolso.

Além disso, os motores
de 2,9 litros e 3 cilindros,
principalmente os mecânicos,
estão em conformidade à
legislação de emissões Tier 3.
Eles apresentam baixo nível
de ruídos, pouca vibração
e consumo de combustível
extremamente satisfatório.

VERSATILIDADE PARA
ATENDER AO SEU CAMPO

Manobras fáceis e agéis, devido ao pequeno
raio de giro.

Todos os modelos da série são equipados
com tração e bloqueio do diferencial eletrohidráulico.

O sistema Synchro Shuttle™ realiza rápidas
mudanças de direção.
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Os tratores da linha T3F são
compactos. Por isso, eles
conseguem trabalhar em espaços
confinados, como pomares e
vinhedos. Eles são reconhecidos por
oferecer a melhor manobrabilidade
da categoria. Devido à distância
entre eixos de 186 cm, o T3F oferece
raio de curva de 3,2 m.

MAIS PRODUTIVIDADE
MAIS RENTABILIDADE
Ergonomia define o T3F. Garantir o conforto do operador durante as longas
jornadas foi a nossa prioridade. As principais alavancas de controle estão
no lado direito da cabine. O espaço é mais bem aproveitado e a operação
fica mais eficiente.

CONTROLES DETALHADOS,
ORGANIZADOS E DE FÁCIL
ACESSO
O quadro ROPS pode ser totalmente
rebatido para eliminar qualquer
comprometimento da visibilidade
frontal. Ideal para uso em vinícolas
e pomares, com perﬁs arredondados,
diminuindo o risco de dano às culturas.

PAINEL CLARO E INTUITIVO
Fornece informações importantes sobre
os principais parâmetros operacionais.
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EQUIPAMENTOS
SUPERIORES
Sistema hidráulico com capacidade
de 2.277 kg de elevação, auxiliado
por dois braços de elevação externos
e bombas hidráulica e de direção

separadas. O fácil uso do sistema
Lift-O-Matic™ permite que a operação
da articulação traseira seja rápida
e simples.

Todos os modelos T3F são equipados com
duas velocidades PTO: 540 e 540E. Como
opcional, você tem velocidade de deslocamento
proporcional e versão de 3 velocidades.

Seletor de velocidade localizado no console.

As variedades de implementos disponíveis não é problema para nosso T3F. Com o ajuste de altura
da barra de tração, permite regular corretamente o conjunto máquina e trator, disponibilizando
o máximo de aproveitamento operacional durante as operações de campo.
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De série, eles também vêm equipados com uma bomba hidráulica de 52 L/min. Ainda contam
com uma segunda bomba de direção independente de 32 L/min. Assim, a bomba principal sempre
trabalha na sua capacidade total, por não sofrer influência da carga no circuito de direção.

Poder hidráulico para cada
necessidade: o T3F pode
ser especificado com até
3 válvulas.
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TRANSMISSÕES FLEXÍVEIS
PARA TODAS AS NECESSIDADES
Graças às velocidades graduais do
super-redutor, os tratores da nova
Série T3F podem avançar a apenas
0,10 km/h, velocidade ideal
para operações em plantações

especializadas. Preparados para
qualquer tipo de operação os
modelos T3F estão sempre prontos
para atender operações de baixa
velocidade e alto desempenho.

20x20
Synchro Shuttle™
(Creeper opcional
para até 40 km/h)

MARCHA À RÉ

km/h

PARA FRENTE
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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.

TRATORES T3F/
NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.
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