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Boomer. Więcej, niż tylko kompaktowy ciągnik.

Seria kompaktowych ciągników Boomer jest domyślnym wyborem użytkowników zajmujących się pielęgnacją zieleni. Seria obejmuje sześć modeli Boomer o mocy 
od 23 do 47 KM i może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Do wyboru są zarówno maszyny podstawowe, jak i najbardziej luksusowe, z pełnym 
opcjonalnym wyposażeniem specjalistycznym dla wymagających rezydencji i prestiżowych pól golfowych.

Modele Boomer 
20

Boomer 
25

Boomer 
30

Boomer 
35

Boomer 
40

Boomer 
50

Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 3 / 1125 3 / 1320 4 / 1500 4 / 1800 4 / 2500 4 / 2500

Moc (kW/KM) 17/23 20/27 21/28 28/38 30,6/41 35/47

przekładnia

Mechaniczna 6x2 6x2 12x12 12x12 16x16 16x16

Hydrostatyczna 2-zakresowa 3 -zakresowa

Wymiary i ciężar

Min. szerokość całkowita (mm) 1115 1115 1350 1350 1350 1350

Min. ciężar (kg) 772 772 1416 1460 1751 1755

Kompaktowy pod względem gabarytów, 
wielki - jeżeli chodzi o komfort
Mimo kompaktowych gabarytów gamy Boomer 
doskonała ergonomia i komfortowy fotel czynią pracę 
nie tylko wydajną, ale i przyjemną.

Najlepsza widoczność
Nachylona maska ciągników Boomer nie tylko doskonale 
wygląda, ale również ułatwia pracę dzięki fenomenalnej 
widoczności tego, co znajduje się z przodu ciągnika.
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tD3.50. Wytrzymałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych. 
Niezawodne działanie.

Model TD3.50 odznacza się wytrzymałymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi opartymi na doświadczeniu marki New Holland w produkcji ciągników, które po prostu 
sprawnie wykonują swoje zadanie. Wydajna przekładnia mechaniczna połączona jest z silnikiem o mocy 48 KM. Moc jest przekazywana do kół dzięki osi przedniej 
napędu na cztery koła, a zakres prędkości od 2,8 do 30 km/h oznacza, że możesz wybrać precyzyjną prędkość dostosowaną do swoich wymogów.

Model tD3.50
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/ cm3) 3 / 2900

Maks. moc (kW/KM) 36/48

przekładnia

Synchro Shuttle™ 8x8

Wymiary i ciężar

Min. szerokość gąsienic tylnych (mm) 1284

Min. ciężar (kg) 2120

efektywne zużycie cennego paliwa
Spełniające normy emisji Tier 3 napędy stosowane w 
serii S8000 zapewniają płynną i wyjątkowo wydajną 
pracę. Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu 
silnika doskonałe osiągi zachowane są również przy 
niskich prędkościach obrotowych silnika. Co z tego 
wynika? Niższe zużycie paliwa.

przekładnia Synchro command™
Specjalna dźwignia zmiany kierunku czyni zmianę 
kierunku jazdy jeszcze łatwiejszą.
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t4 powerStar. Najbardziej komfortowe miejsce pracy, jakie tylko istnieje.

Licząca sobie trzy modele gama T4 PowerStar została zaprojektowana wokół Ciebie, by przenieść komfort prac rolnych i produktywność na całkiem nowy poziom. 
Wyposażone w silniki o mocy od 58 do 75 KM maszyny są doskonałymi partnerami rolników, instytucji komunalnych i innych użytkowników, zapewniając im wysoką 
wydajność pracy. Charakterystyczna stylizacja, sprawne działanie, opcjonalna, montowana na kolumnie hydrauliczna przekładnia Powershuttle do precyzyjnej pracy 
ładowarki oraz cały szereg opcji dostosowanych do wymogów użytkownika oznaczają, że T4 PowerStar jest takim samym indywidualistą, jak Ty.

Modele t4.55 t4.65 t4.75
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 43/58 48/65 55/75

przekładnia

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle 12x12 12x12 12x12

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle  
z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20

Wymiary i ciężar

Min. kąt skrętu (mm) 3815 3815 3815

Min. ciężar (kg) 2830 2830 2830

Kabina VisionView™ 
Ergonomicznie zaprojektowana w wirtualnej 
rzeczywistości, obszerniejsza o 20% kabina z 
płaską podłogą i dwustrefową klimatyzacją oznacza 
maksymalny komfort.

ruchoma część dachu zapewniająca 
doskonałą widoczność 
gwarantuje całkowitą widoczność od poziomu ziemi 
do wysokości pełnego wysięgu ładowarki z wygodnego 
fotela.
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t3F. Kompaktowy i ekonomiczny. Styl i istota.

T3F najlepiej sprawdza się w sadach i winnicach, w których jego kompaktowe gabaryty i niewielki ciężar ułatwiają wykonywanie prac. idealny stosunek mocy ciężaru 
oznacza, że maszyna równie łatwo radzi sobie z gradientami, jak i z szybkim transportem. Sprawnie poruszający się wokół ciasnych zakończeń rowów T3F idealnie 
radzi sobie w winnicach, w których może się zręcznie przesuwać pomiędzy winoroślami bez ryzyka uszkodzenia cennych plonów.

Modele t3.50F t3.55F t3.65F t3.75F
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 3 / 2930 3 / 2930 3 / 2930 3 / 2930

Moc (kW/KM) 36,8/50 40,4/55 47,8/65 53/72

przekładnia

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20 20x20

Wymiary

Min. kąt skrętu (mm) 3400 3400 3400 3400

Min. szerokość całkowita (mm) 1350 1350 1350 1350

charakterystyczna stylizacja
Nowoczesna stylizacja New Holland zapewnia 
przykuwające wzrok wzornictwo.

technologia Lift-O-Matic™
Przywrócenie narzędzi do ustawionej wcześniej 
wysokości wymaga jedynie muśnięcia przycisku.
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tD4F. Doskonała wartość i produktywność - zagwarantowane.

gama TD4F to wszechstronność „uszyta na miarę” w ekonomicznym pakiecie. Czterocylindrowe silniki F5C odznaczają się efektywnością paliwową i zapewniają 
doskonałą wydajność, zaś długie, bo aż 500-godzinne odstępy pomiędzy przeglądami serwisowymi czynią maszynę jeszcze bardziej ekonomiczną. Dostępna z szeroką 
gamą opon dostosowanych do różnorodnych potrzeb seria wyposażona tylko w konstrukcję rOPS nawiązuje do historycznej już, sławnej serii Fiat 86.

Modele tD4.70F tD4.80F tD4.90F
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4/3200 4/3200 4/3200

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 48/65 57/78 65/88

przekładnia

Powershuttle  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x12 20x12 20x12

Wymiary

Min. kąt skrętu (mm) 3800 3800 3800

Min. szerokość całkowita (mm) 1530 1530 1530

Włączanie napędu na cztery koła 4WD
Włączanie napędu na cztery koła za pomocą 
przełącznika obsługiwanego palcem nie wymaga 
żadnego wysiłku.

100% biodiesel
Cała gama jest w 100% kompatybilna z bio-olejem 
napędowym i można ją łatwo zatankować z poziomu 
ziemi.
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Seria T4F/N/V została opracowana pod kątem spełnienia wymogów stawianych przez właścicieli sadów i winnic. Dostępna w trzech wariantach szerokości oraz z 
zaawansowanymi rozwiązaniami, obejmującymi SuperSteer™ z automatycznym zarządzaniem przyczepnością do podłoża oraz mechanicznym lub elektronicznym 
sterowaniem siłowym zapewnia produktywną pracę. Nowoczesne i wydajne czterocylindrowe silniki F5C i Nef gwarantują ekonomiczną moc.

System Lift-O-Matic™ plus
Jedna dźwignia umożliwia każdorazowo powrót 
narzędzia do głębokości ustawionej za pierwszym 
razem.

imponujące osiągi zaworów montowanych 
na środku
Ergonomiczny joystick obsługuje nawet cztery 
montowane na środku zawory. 

t4FNV. Doskonały wygląd, rewelacyjne osiągi.

Modele t4.65V t4.75V/N/F t4.85V/N/F t4.95V/N/F t4.105V/N/F
Silnik

Cylindry / Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4 / 3200 4 / 3200 4 / 3200 4 / 4500 4 / 4500

Moc (kW/KM) 48/65 57/78 65/88 71/97 78/106

przekładnia

Shuttle Command™ 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16

Split Command™ 32x16 32x16 32x16 32x16 32x16

Powershuttle 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16

Dual Command™ z Powershuttle 32x16 32x16 32x16 32x16 32x16

Wymiary

Min. kąt skrętu (mm) 3400 3400 2960 2900 3400 2960 2900 3400 3050 2980 3400 3050 2980

Min. szerokość całkowita (mm) 1061 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476
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t4. Zawsze gotowy wtedy, kiedy ty.

Obejmująca pięć modeli gama T4 oferuje rolnikom hodującym inwentarz żywy i gospodarstwom o profilu mieszanym awangardowe rozwiązania, takie jak na przykład elektroniczne 
sterowanie siłowe, zapewniające absolutną precyzję oraz wiodącą w branży widoczność, będącą zasuną montowanego standardowo panelu o dużej widoczności. Zaś kabina Deluxe 
VisionView™ zapewnia operatorowi niezrównany komfort. Moc sięgająca 114 KM pozwala z łatwością uporać się z dowolnym zadaniem dzięki efektywnej technologii Common 
rail, ponadto w maszynach zastosowano zaawansowaną technologię recyrkulacji schłodzonych spalin celem ich dostosowania do norm emisji Tier 4A. Ten wszechstronny pakiet 
rozwiązań uzupełniają uszyty na miarę mechanizm zmiany kierunku jazdy, modularny przedni układ zawieszenia i WOM oraz pełna kompatybilność z ładowarkami.
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przekładnia Dual command™
Precyzyjnie dostosuj prędkość jazdy do przodu i do 
tyłu do aktualnie wykonywanego zadania. Korzystaj 
z rozdzielacza z wysokim i niskim ustawieniem, by 
zwiększyć moment obrotowy, gdy zachodzi taka potrzeba.

System Lift-O-Matic™ plus
Ergonomiczna dźwignia bez wysiłku przywraca 
narzędzia na ustawioną wstępnie wysokość roboczą.

ergonomiczne włączanie biegu pełzania
Przy prędkościach tak niskich jak 250 m/h na łuku 
elementów sterowniczych ergonomicznie włącza się 
funkcja biegu pełzania.

Modele t4.75 t4.85 t4.95 t4.105 t4.115
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 55/75 63/86 73/99 79/107 84/114

przekładnia

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle 12x12 12x12 12x12 12x12 12x12

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

Split Command™ 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Dual Command™ 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Dual Command™ z biegami pełzania 40x40 40x40 40x40 40x40 40x40

Wymiary i ciężar

Min. kąt skrętu (mm) 3350 3350 3350 3350 3350

Min. ciężar (kg) 3600 3600 3600 3600 3600
Zintegrowany przedni układ zawieszenia i WOM
Połączenie przedniego układu zawieszenia o udźwigu 
1340 kg z przednim WOM obsługującym prędkość  
1000 obr./min. idealnie sprawdza się w przypadku 
kosiarek montowanych z przodu.
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tD5. przyszłość tradycyjnego rolnictwa.

Seria TD5 uosabia tradycyjne wartości cenione w rolnictwie, takie jak wytrzymałe rozwiązania konstrukcyjne, wydajność w trudnych warunkach pracy oraz prostota uniwersalnej 
maszyny do wszelkich zadań. Ale w tym przypadku chodzi o tradycyjne rolnictwo na miarę 21go wieku, co oznacza również komfortową kabinę, w której dobrze się pracuje przez 
wiele godzin. Dostosowaną do potrzeb gamę wysokowydajnych silników mechanicznych montowanych w modelach TD5.65 i TD5.75 uzupełniają nowoczesne, zgodne z normami 
Tier 4A silniki F5C Common rail o pojemności 3,4 litra montowane w modelach TD5.85 - TD5.115, które pozwoliły zmniejszyć zużycie paliwa o 10%. Ta rewelacyjna seria, w 
której postawiono na charakterystyczną stylizację New Holland, dostępna jest również w wersji z konstrukcją rOPS z opcjonalnym daszkiem kompatybilnym z systemem FOPS.
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Hydrauliczna przekładnia powershuttle
Zaś dzięki zamontowanej na kolumnie przekładni Powershuttle precyzyjne 
ustawienie ładowarki nie sprawia większych trudności, niż policzenie do trzech.

ruchoma część dachu zapewniająca doskonałą widoczność
Dzięki ruchomej części dachu zapewniającej doskonałą widoczność praca  
z ładowarką staje się dziecinnie łatwa.

imponujący udźwig
Maksymalny udźwig wynosi 4700 kg, a dwa siłowniki pomocnicze zapewniają 
bezwysiłkową pracę układu zawieszenia.

Modele tD5.85 tD5.95 tD5.105 tD5.115
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 63/86 73/99 79/107 84/114

przekładnia

Synchro Command™ 12x4 – – –

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 – –

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x12 20x12 – –

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle 12x12 12x12 12x12 12x12

Układ hydrauliczny

Udźwig przy końcach kulowych (kg) 3565 4700 4700 4700

Wymiary i ciężar 

Min. kąt skrętu (mm) 5500 5510 5580 5580

Min. ciężar (kg) 3740 3740 3740 3740
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t5. Łatwiejsza wielozadaniowość.

Współczesne gospodarstwa wielokierunkowe oraz prowadzące hodowlę zwierzęcą muszą być elastyczne, co wiąże się z koniecznością stosowania sprawnych 
ciągników wielozadaniowych. Taką maszyną jest nowy, elegancki T5. Wydajność i komfort zostały ulepszone dzięki zaawansowanemu zawieszeniu przedniemu i 
zwiększonemu udźwigowi tylnemu, co umożliwia współpracę z jeszcze cięższym osprzętem. Szerokokątne lusterka zapewniają doskonałą widoczność, wspomaganą 
w każdych warunkach pracy przez najlepszy na rynku pakiet oświetlenia LED. Przekładnie 16x16 Electro Command™, sprawnie przekazujące moc generowaną przez 
kompaktowy silnik ECOBlue™ Hi-eSCr Tier 4B, pozwalają precyzyjnie dostosować prędkość jazdy do przodu oraz wstecz do wykonywanej pracy.
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Zaawansowana technologia jazdy
Przekładnia 16x16 Electro Command™ udostępnia osiem 
różnych biegów – z przełączaniem bezsprzęgłowym – 
oraz dwa tryby pracy automatycznej (do jazdy drogowej i 
polowej), dodatkowo zwiększając łatwość obsługi. 

Katalizator utleniający 
Diesla (DOC)

Kanister 
Compact Hi-eSCr

Standardowy wentylator 
wiskotronicznyKatalizator 

oczyszczający (CUC)

Silnik F5C

Oś przednia terraglide™ i kabina  
z zawieszeniem comfort ride™
Terraglide i Comfort ride stanowią idealne połączenie, 
gwarantujące niezwykle płynną jazdę podczas pracy 
na nierównym terenie.

regulowany tryb przełączania kierunku jazdy
Tryb przełączania kierunku jazdy z regulacją 
czułości całkowicie eliminuje wstrząsy, szarpnięcia i 
rozsypywanie się ziarna podczas intensywnych prac 
przeładunkowych.

Modele t5.100 t5.110 t5.120
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 73/99 79/107 86/117

przekładnia

Electro Command™ 16x16 16x16 16x16

Electro Command™ z biegami pełzania 32x32 32x32 32x32

Układ hydrauliczny

Udźwig przy końcach kulowych (kg) 5420 5420 5420

Wymiary i ciężar 

Min. kąt skrętu (mm) 4960 4960 4960

Min. ciężar (kg) 4550 4550 4550

ecOBlue™ compact Hi-eScr 
Ten system, opracowany specjalnie pod kątem silnika F5C, oferuje wszystkie 
korzyści technologii Hi-eSCr zastosowanej w ciągnikach wysokiej mocy w 
mniejszym, bardziej kompaktowym rozwiązaniu.
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t6. Najwyższa sprawność i wydajność... przez całą dobę.

Nowa gama modeli T6 na nowo zdefiniowała standardy dla ciągników wszechstronnych. Spełnią one wszystkie Twoje wymagania w zakresie prac w gospodarstwach 
rolnych. Ta nowa, elegancka linia wyróżnia się zastosowaniem najnowszej technologii ECOBlue™ Hi-eSCr, co zapewnia zgodność z wymogami Tier 4B, flagowy,  
6-cio cylindrowy model – T6.180 – pozwoli dodatkowo zwiększyć wydajność w segmencie klasy średniej. Funkcja „Engine Power Management” (Zarządzanie mocą 
silnika), zwiększająca wydajność i ograniczająca zużycie paliwa, znajduje się w standardowym wyposażeniu wszystkich modeli, z wyjątkiem T6.125. Wiodąca w sektorze 
kabina Horizon™ zapewnia niezrównany poziom komfortu. Przekładnie Auto Command™ i Electro Command™ zostały opracowane w celu sprawnego przekazywania 
mocy we wszystkich zastosowaniach rolnych.
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Szeroki wybór podłokietników
W zależności od potrzeb i wyposażenia do wyboru 
są aż 3 rodzaje podłokietników, w tym wielkorotnie 
nagradzany podłokietnik SideWinder ii. Nowością jest 
dostępność mechanicznych zaworów hydraulicznych 
w ciągnikach z przekładnią Auto Command.

Oś przednia SuperSteer™
A co powiesz na oś przednią która pozwala skręcić 
koła pod kątem 65 stopni? No cóż, teraz jest ona 
dostępna, a to oznacza efektywniejszą pracę w 
ciasnych przestrzeniach.

Szerokokątne lusterka gwarantują 
doskonałą widoczność
Dostępne są lusterka boczne z regulowanym 
segmentem dolnym, które eliminują martwe punkty.

Modele t6.125 t6.145 t6.155 t6.165 t6.175 t6.180
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4/4485 4/4485 4/4486 4/4487 4/4488 6/6728

Maks. moc z EPM - iSO 14396 (kW/KM) 92/125* 107/145 114/155 124/169 129/175 129/175

Moc znamionowa - iSO 14396  (kW/KM) 85/116 85/116 92/125 99/135 107/145 107/145

Prędkość znamionowa silnika (obr./min.) 2200 2200 2200 2200 2200 2200

przekładnia

Electro Command™ (40 km/h)  16x16 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16

Electro Command™ (40 km/h ECO) 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16

Auto Command™ (40 km/h ECO) – Przekładnia bezstopniowa –

Układ hydrauliczny

Maks. udźwig (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864

Blue power** – – – – O –Funkcja zarządzania mocą silnika - epM
gdy zaczyna robić się ciężko, dodatkowa moc sięgająca 27 KM zostanie 
wygenerowana przez silnik, gdy pracujesz z wykorzystaniem układu hydraulicznego, 
WOM lub podczas transportu.

R F

AUTOAUTO

AUTOAUTO AUTO

8 sec 5 sec 8 sec 5 sec1900

1100

1900

1100

FORWARD SPEED (kph)

PTO OUTPUT (hp)

ENGINE OUTPUT (hp) 225
205
8
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205
8

210
205
8
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8

8 sec 5 sec 8 sec 5 sec1900

1100
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1100

O Opcja     – Niedostępne     * Maks. moc bez EPM     ** Tylko modele z przekładnią Auto Command™

MOc SiLNiKA (KM)

MOcWOM (KM)
prĘDKOśĆ JAZDY  

DO prZODU (KM/H)
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Seria t7. Stworzona z mocy.

Nowa, licząca sobie aż 10 modeli gama T7 teraz oferuje jeszcze większą różnorodność i wszechstronność. Co powiesz na trzy różne warianty: standardowy rozstaw osi, 
długi rozstaw osi i gama Heavy Duty, której nic nie jest straszne? Dzięki dostępności różnych opcji przekładni - od sprawdzonych wariantów range i Power Command™ 
po wielokrotnie nagradzaną przekładnię bezstopniową Auto Command™ z pewnością znajdziesz idealne rozwiązanie dla swojego gospodarstwa. Do wyboru są też dwa 
podłokietniki - Classic i SideWinder™ ii, który wyznaczył nowy punkt odniesienia w branży, jeżeli chodzi o ergonomiczną doskonałość.
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Utrzymanie wydajności paliwowej
Technologia selektywnej redukcji katalitycznej Hi-eSCr 
ECOBlue™ oferuje nieustanną wydajność spalania, 
pozwalającą utrzymać już imponująco niskie zużycie paliwa 
- a to oznacza, że w Twojej kieszeni zostaje więcej pieniędzy.

przekładnia Auto command™
Przekładnia bezstopniowa Auto Command umożliwia 
wybór dokładnie takiej prędkości roboczej, jakiej 
potrzebujesz - całą resztę robi ona sama, by 
zagwarantować maksymalną wydajność i moc.

światła LeD
Możliwość precyzyjnego rozmieszczenia nawet  
20 świateł roboczych LED zapewnia widoczność w 
zakresie 360°, nawet podczas najmroczniejszych nocy.

Modele
classic i SideWinder ii t7.175 t7.190 t7.210 t7.225 t7.230 t7.245 t7.260 t7.270 t7.290 t7.315

Silnik

Cylindry (liczba) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Pojemność skokowa (cm3) 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728

Maks. moc z EPM - iSO 14396 (kW/KM) 129/175 140/190 154/210 165/225 165/225 180/245 191/260 198/270 212/288 230/313

Moc znamionowa - iSO 14396 (kW/KM) 103/140 110/150 121/165 132/180 132/180 147/200 162/220 177/240 199/271 221/300

Prędkość znamionowa silnika (obr./min.) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100

przekładnia range command™

Semi-PowerShift (40 km/h) 18x6 18x6 – – – – – – – –

Semi-PowerShift (40 km/h ECO) 19x6 19x6 19x6 – – – – – – –

przekładnia power command™

Full-PowerShift (40 km/h) 18x6 18x6 18x6 – 18x6 18x6 18x6 – – –

Full-PowerShift (40 km/h ECO) 19x6 19x6 19x6 – 19x6 19x6 19x6 – – –

przekładnia Auto command™

Auto Command™ (40 km/h ECO) Przekładnia bezstopniowa

Blue power* – – O O – O – O – O

Dźwignia wielofunkcyjna commandGrip™
Co może być prostszego od popchnięcia dźwigni 
Commandgrip do przodu w celu przyspieszenia i 
pociągnięcia jej do tyłu w celu zwolnienia. Technologia 
oparta na sile: intuicyjne sterowanie, prosta obsługa.

O Opcja     – Niedostępne     * Tylko modele z przekładnią Auto Command™
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t8. Możliwe jest wszystko, a nawet jeszcze więcej.

Seria T8 napisała całkiem od nowa księgę zasad dla ciągników. Dzięki najdłuższemu rozstawowi kół w swoim segmencie zapewnia maksymalną stabilność podczas 
szybkiego transportu drogowego, a równocześnie szczyci się doskonałą zwrotnością w polu. Użytkownicy mają możliwość wyboru cieszącej się uznaniem przekładni 
bezstopniowej  Auto Command™ lub przekładni Ultra-Command™ - przekładni typu full powershift o największej mocy w tym segmencie. Dzięki super-cichej kabinie, 
w której poziom hałasu wynosi zaledwie 68 dB(A), oraz ergonomicznemu podłokietnikowi SideWinder™ ii, operator cieszy się niezrównanym komfortem pracy. 
Charakterystyczna stylizacja New Holland, całkowicie zintegrowany przedni układ zawieszenia i WOM oraz sprawdzona technologia Hi-eSCr (High Efficiency Selective 
Catalytic reduction) ECOBlue™ zapewniająca zgodność z normami emisji Tier 4B czynią gamę T8 domyślnym wyborem w przypadku rolnictwa na dużą skalę.
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System automatycznego prowadzenia 
IntelliSteer®

Kluczową funkcją serii T8 jest całkowicie zintegrowany 
system prowadzenia. Dzięki monitorowi intelliView™ 
iV z kolorowym ekranem dotykowym na podłokietniku 
SideWinder™ ii zarządzanie prowadzeniem jest 
proste i efektywne.

Zarządzanie prędkością jazdy
intuicyjny system gSM zapewnia idealne dobranie 
prędkości jazdy do przodu, a obciążenie silnika 
jest automatycznie utrzymywane na poziomie 
gwarantującym optymalne zużycie paliwa i osiągi. 

tylne gąsienice gumowe Smarttrax™
rozwiązanie zwiększające przyczepność do podłoża, 
zmniejszające ugniatanie gleby i wydłużające okres 
pracy.

Moduł zasilania

Zbiornik Hi-eSCr

Moduł dozujący

Katalizator oczyszczający (CUC)

Przewód mieszający

Katalizator utleniający Diesla (DOC)

Zbiornik AdBlue

Modele t8.320 t8.350 t8.380 t8.410 t8.435
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700

Maks. moc z EPM - iSO 14396 (kW/KM) 235/320 258/351 281/381 301/409 320/435

Moc znamionowa - iSO 14396 (kW/KM) 184/250 206/280 229/311 250/340 279/380

Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr./min.) 2000 2000 2000 2000 2000

Przekładnia

Ultra Command™ (40 km/h) 18x4 18x4 18x4 18x4 –

Ultra Command™ (40 km/h ECO) 19x4 19x4 19x4 19x4 –

Ultra Command™ (40 km/h z biegami pełzania) 23x6 23x6 23x6 23x6 –

Auto Command™ (40 km/h ECO) Przekładnia bezstopniowa

Blue power – – – O O

Gumowe gąsienice Smarttrax™ – – O O Otechnologia Hi-eScr ecOBlue™
Chroniona wieloma patentami technologia umożliwia uzyskanie większej mocy 
przy dalszym obniżaniu emisji.

O Opcja     – Niedostępne
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t9. trafiłeś na mnóstwo znakomicie wytrenowanych koni.

Pozwól sobie przedstawić ciągnik przegubowy o największej mocy na świecie. Dzięki 692 KM pod maską T9 z łatwością upora się z najbardziej wymagającymi zastosowaniami w 
rolnictwie. Standardowa rama idealnie sprawdza się przy zastosowaniach wiążących się z intensywnym transportem i posiada pełną europejską homologację, natomiast z myślą 
o ekstremalnych zadaniach zrealizowano również wersję z szeroką ramą. We wszystkich modelach zamontowano silniki oparte na technologii Hi-eSCr (High Efficiency Selective 
Catalytic reduction) ECOBlue™, zapewniającej zgodność z normami emisji Tier 4B, ponadto wyposażono je w funkcję EPM dostarczającej dodatkowo aż 71 KM mocy. Do zalet tej 
potężnej maszyny należą również: maksymalny przepływ hydrauliczny wynoszący aż 428 litrów na minutę, ergonomiczny podłokietnik SideWinder™ ii i duży wybór obciążników.
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Opcja Scraper-ready
istnieje możliwość fabrycznego wyposażenia modeli 
T9 w osie o podwyższonej wytrzymałości, specjalnie 
opracowaną belkę zaczepową i wysokowydajny układ 
hydrauliczny z pompą MegaFlow™ dostosowany do 
potrzeb zgarniarki.

Zawieszenie kabiny comfort ride™
rewolucyjna konstrukcja zawieszenia kabiny umożliwia 
indywidualną amortyzację każdego z czterech rogów 
kabiny za pomocą sprężyn i tłumików. W połączeniu 
z wyrafinowanym systemem zapobiegającym 
przechylaniu zapewnia to maksymalny komfort.

System sekwencjonowania skrętu na 
uwrociach HtS
Technologia HTS pozwala rejestrować, a następnie 
codziennie odtwarzać złożone sekwencje skrętu na 
uwrociach. HTS pozwala wybrać, które funkcje chce się 
zautomatyzować, a którymi chce się sterować ręcznie.

Modele t9.435 t9.480 t9.530 t9.565 t9.600 t9.645 t9.700
Szerokość ramy Standardowa Standardowa Standardowa Standardowa Szeroka Szeroka Szeroka

Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 6 / 8700 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900

Maks. moc z EPM - iSO 14396 (kW/KM) 320/435 345/469 386/525 410/557 451/613 476/647 509/692

Moc znamionowa - iSO 14396 (kW/KM) 276/375 313/426 350/476 373/507 399/542 433/589 462/628

Prędkość znamionowa silnika (obr./min.) 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100

przekładnia

Ultra Command™ Full-Powershift (40 km/h) 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2

Układ hydrauliczny

Maks. udźwig (kg) 9071 9071 9071 9071 8900 8900 8900

podwójne turbodoładowanie
Zoptymalizowana moc i zrównoważona wydajność 
w warunkach zmiennego obciążenia. Uzyskaj moc, 
której potrzebujesz, zużywając mniej paliwa. To musi 
być podwójne turbo FPT industrial!

główna chłodnica 
międzystopniowa typu 
powietrze-woda

gęste schłodzone 
powietrze

Czyste powietrze 
z filtra powietrza 
silnika

Wysokociśnieniowa 
turbosprężarka 
doładowująca

gazy 
spalinowe

Schłodzone powietrze do pomocniczej 
chłodnicy międzystopniowej

Spaliny z silnika

Niskociśnieniowa 
turbosprężarka 
doładowująca


