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Ново поколение трактори
за фермери с поглед в бъдещето
Новият T5 е перфектният избор за животнивъдство, производство на мляко и млечни
продукти, както и за смесени стопанства. Превъзходството му е резултат от множество
разговори и консултации с реални фермери. Това означава, че спокойно можете да му се
доверите, знаейки че той е правилния избор за вашата ферма. Защо? Защото фермери точно
като теб са участвали в разработването му.

T5. Създаден да ви служи
В NEW HOLLAND знаем, че новият Т5 ще се използва в широк спектър от приложения,
затова той е проектиран да бъде мултифункционален. Т5 е у дома си както на полето,
така и на пътя, или в двора. Можете с лекота да го ползвате за транспорт, работа с ВОМ и
навес, или за комунални и озеленителни дейности. Трансмисията Еlectro Command™ ви
позволява лесно и прецизно да регулирате скоростта в зависимост от поставените
задачи. С пълен набор от скорости на ВОМ-а, люк за висока видимост като стандарт,
преден и заден навес, новият Т5 е вашият перфектен партньор в земеделието.

Модел

T5.100

Номинална
мощност
к.с.

База

Тегло

мм.

кг.

99

2380

4550

T5.110

107

2380

4550

T5.120

117

2380

4550

Серия T5: 3 модела с безброй приложения
И трите модела от новата серия T5 са проектирани да покрият напълно мощностния диапазон
в своя клас. Началният модел T5.100 разполага с мощност от 99 к.с., която нараства до 117
к.с. при най-големия модел от серията – T5.120. Всичко това заедно с компактните размери и
оптималното съотношение мощност/тегло, означава, че новите T5 предлагат безкомпромисна
мощност и изключителна пъргавина.
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Новият T5.
Мултифункционалност във ваша услуга
Новият T5 е идеален за модернизиране на животновъдството, млекодобива и смесените стопанства.
Емблематичният стил на New Holland включва същите елементи на дизайна, които очаквате да видите
при тракторите от по-високите сериите T6 и T7. С отличителните светлини, тип “котешки поглед”,
характерните за New Holland LЕD светлини и агресивните отвори на предния капак, напомнящи хриле,
T5 неизменно привлича погледи. Компактните размери на трактора и високото съотношение на мощност
към тегло означават, че Т5 отговарят на всички нужди и желания на фермерите.
Максимален комфорт. За първи път в серия T5, можете да се възползвате от прочутото активно
окачване на предния мост на New Holland – Terraglide™. То гарантира гладко возене дори и при найнеравните терени, а в съчетание с окачване на кабината Comfort Ride™ ще ви разкрие ключа към лукса
в земеделието.
Отлична ефективност. Компактните T5 са оборудвани с високомощностните двигатели F5C на FPT
Industrial с технология ЕCOBlue™ Compact НI-eSCR, отговарящи на Tier 4B. Те подобряват представянето
на машината и ви предоставят до 24% резерв на въртящия момент, за още по-висока производителност.
Отлична гъвкавост. Новата широка рамка за челна товарачна уредба ви предлага по-висока стабилност,
дори и при работа с най-тежките товари, при максимална височина. Новият джойстик в кабината
разполага с бутони за смяна на предавките нагоре и надолу. Всичко това в компактна опаковка: както
стандартните така и моделите с Comfort Ride™ окачване на кабината са с една и съща максимална
височина от 2,6 м.
Повишена производителност. Новият светлинен LED пакет превръща ноща в ден и
подсигурява възможност за непрекъсната работа. Новата скорост на ВОМ-а – 1000
ECO, повишава производителността и намалява консумацията ви на гориво.
Изцяло новият IntelliSteer® Lite пакет предоставя опростена и изключително
удобна възможност за автоматично насочване на машината.

Нов агресивен стил
Опционални New Holland LED светлини

Двигател Tier 4B ЕCOBlue™ Compact HI-eSCR,
с максимална мощност до 117 к.с.

Мултифункционален преден навес и ВОМ

Опция за предно
окачване Terraglide™
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ISOBUS Class II
функционалност

Люк за
повишена
видимост

До 8 LЕD
работни
светлини

Опция за IntelliSteer®
система за управление

Допълнителни опции за седалката

Подобрени хидравлични клапани

Опция за окачване на
кабината Comfort Ride™

Повишен капацитет на
задната навесна система

Фабрично монтирани
странични скоби за
товарач
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Ново измерение на комфорта в кабината
Луксозната кабина VisionView™ е проектирана около един център – фермера, с една цел, да ви предложи оптимален комфорт.
Панорамната видимост е гарантирана. Винаги. Дръжте под око имплименти, като косачката, благодарение на извитите,
отварящи се странични прозорци. Забравете кошмарите с агрегатирането: разширеното задно стъкло ви дава кристална
видимост към задния теглич. Подобрената позиция на ауспуха ви гарантира перфектна видимост към пътя или полето наоколо.
Променете ъгъла на колоната за управление, така, че да ви е точно по мярка. Сега вече ви е още по-удобно, благодарение на
окачването на предния мост Terraglide™ и окачването на кабината Comfort Ride™, които омекотяват возенето и превръщат в
коприна дори и най-тежките терени.
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Товарачът винаги ви е под око

Очи и на гърба ви

Люкът за повишена видимост е проектиран така, че да ви
предостави безупречен изглед към челния товарач, дори и при
най-висока позиция, без да се налага да извивате врата си.
Изключително тънката колона между предното стъкло и люка
ви предоставя най-високото ниво на видимост в сегмента.
Това пряко повишава вашата производителност.

Предлага се опция за големи странични огледала, със
специална горна част, подобряваща видимостта на пътя при
транспорт с висока скорост. Регулируемата долна част ви
предоставя пълна видимост над слепите зони.

Музика за ушите ви
Радиото е лесно за управление и прави намирането на
любимата ви станция, в движение, още по-лесно, благодарение на оптималните си
размери. За любителите на
музиката е на разположение
изход за MP3 флаш памет.

Точният климат
за професионалисти
Изцяло новата система на
климатика е с технология
за двойно обдухване, за да
гарантира отлична ефективност дори и в най-горещите лета и най-тежките зими.
Индивидуално са позиционирани до 10 дюзи за контрол на въздушния поток за
ненадминат комфорт за оператора, или за супер бързо
размразяване на предното стъкло. Монтираните на
дясната колона на кабината
уреди за управление са удобни за използване дори и в
движение.
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Command Arc: връх в удобството
при земеделската техника
Всички контроли в кабината обграждат вас, фермера. Как го направихме? Просто, вие бяхте в основата на проектирането.
Всички основни контролери са разработени и тествани с помоща на виртуални техники, окончателно прецизирани с нашия
виртуален фермер – Джак, от там идва и групирането им върху командния пулт. Този ергономичен клъстър позволявя да
изпълнявате най-често използваните операции без излишно въртене, намаляв умората ви и повишава вашата ефективност.

Лостове за плавно и
ергономично управление на
до три хидравлични двойки
и един превключвател

Всички контролери са с подсветка, за да улеснят работата ви вечер. Тази функция
се активира автоматично,
когато се включат работните
светлини

Може да изберете наземна скорост на ВОМ-а, перфактна при разпръскване
на течен тор или събиране
на трева. Погрижете се за
имплемента и трактора си
с настройката мек старт на
ВОМ-а. Функцията авто ВОМ
ще освободи и включи отново ВОМ-а след завой в края
на реда.

Нов лост за
заключване, за
повишена сигурност

Бутони за смяна на
предавките нагоре/надолу

Ергономично разположен
лост за скоростите и
паркинг спирачка

Интегриран съединител и
бутони за смяна на предавките,
изключително удобни при
работа с челен товарач

Механичен или електронен джойстик
управляващ до 4 средномонтирани
хидравлични двойки, идеален
при работа с челен товарач

Прецизирайте своята скорост с
ергономично разположената ръчна газ
Подобрените ЕDC контроли на задния навес
са идеално разположени за финна настройка
при спускане, ограничаване на повдигането и
чувствителност при приплъзване за перфектно
култивиране и максимално сцепление
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Тъч-скрийн монитор
IntelliView™

Бутон за безопасно
включване и
изключване на
преден и заден ВОМ

Включете функцията Terralock
и тя автоматично ще управлява
4х4 задвижването и блокажа
на диференциала

Три-позиционен
бутон за
чувствителността
на Powershuttle

Специален превключвател
за активиране на опция
крипер

Използвайте Еngine Speed
Management (ЕРМ), за да
настроите две стойности
за оборотите на двигателя
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Най-удобното място във фермата
New Holland ви предлага най-добрите седалки в своя клас. Двата различни варианта ви предоставят широк избор. Всички
седалки разполагат с обновени и подобрени възглавници. Новите по-сигурни и издръжливи възглавници на седалката ви
осигуряват изключителен комфорт независимо от терена.

Deluxe седалка с въздушно окачване
Стандартната седалка e оборудвана с механизъм за въздушно окачване и може да бъде прецизно регулирана, за
да е удобна на всеки оператор. Седалката е направена
от износоустойчив тъмно син плат, а всички контроли са
лесно разпознаваеми за бърза и удобна настройка

Седалка Premium с въздушно окачване
Ако прекарвате дълго време в трактора, подобреният комфорт
на отопляемата Premium седалка, снабдена с нискочестотно
въздушно окачване и голям резервоар за въздух, компенсиращ земните неравности, винаги ще ви предлага най-гладкото
возене.

Пасажерска седалка в пълен размер и с предпазен колан
допълва набора от възможности за избор при седалките.
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Ярки светлини за тъмните нощи
Пълна безопасност и светъл път към повишената продуктивност, това са част от ключовите приоритети за New Holland.
Затова внедряваме в света на земеделието последните иновации от автомобилния сектор, като LED светлините. Новият
пакет включва до 8 LЕD светлини. По-ярки и с по-ниска консумация, в сравнение със стандартния ин еквивалент, те
предоставят бяла светлина с широко покритие, достатъчно да превърне нощта в ден. Четирите задни и двете предни
светлини на покрива заедно с двете LED светлини на релсата на кабината и високите предни фарове за видимост на далечно
разстояние, осигуряват възможност за непрекъсната работа. Налична е и стандарта опция с халогени.

Изцяло регулируеми светлини
LED пакетът за 360º осветяване включва регулируеми работни светлини отпред и отзад на кабината. LЕD светлините са
изключително ефективни, предлагат повече светлина, по-дълъг живот и понижена консумация на енергия.

Отличителните габарити включени в стандартния пакет, са
модерно и стилно допълнение към познатите светлини на
кабината на New Holland. В светлинния блок е добавено и
логото на New Holland.
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Системи за прецизно земеделие,
отговарящи на вашите нужди
В New Holland знаем, че всеки земеделски производител има свои изисквания по отношение на навигацията, ето защо ви
предлагаме избор между 3 различни решения за вашия нов Т5. Основната опция за навигация използва лесни за следване
прави и е идеална за разпръскаване на торове. Опцията EZ-Pilot™ може да бъде програмирана. Тя разполага с кормилен
мотор и е съвместима с монитора FM-750. Това е идеалното решение при култивирате. Най-високата опция е навигация
IntelliSteer® lite. Тя се управлява чрез цветния тъчскриин монитор IntelliView™ и осигурява забележителна точност, до
впечатляващите 1,5 см., при използване на RTK коригиращ сигнал. Задължителен избор при зеленчукопроизводство и
луковичните растения, изискващи повече инвестиции и внимание.
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Високата прецизност вече е стандарт

IntelliSteer® lite. Интелигентна навигация

New Holland предлага няколко нива на прецизност. По
този начин можете да изберете правилната система, която да
отговаря на Вашите нужди и бюджет.
Когато използвате RTK корекция с IntelliSteer, можете да се
насладите на дългогодишна последователност в добрите
резултати.

Изцяло новата IntelliSteer® lite предлага на фермерите
удобството на традиционната IntelliSteer®, като напълно
интегрирано автоматично управление и го доразвива с
възможността да бъде бързо и лесно свалена и монтирана
на друга машина във вашата ферма. Перфектна по време
на жътва, когато можете лесно да я свалите от своя Т5 и да
я монтирате на вашия комбайн New Holland. Контролирана
чрез цветния IntelliView™ тъчскрийн монитор в кабината,
тази интуитивна система ще ви предложи ненадмината
ефективност и повтаряемост ден след ден и година след
година. С нея разчитате на точност до 1,5 см., при използване
на RTK коригиращ сигнал.

Съвместим с ISOBUS

IntelliView™ - видима интелигантност

Опционално цялата серия T5 може да бъде оборудвана
с ISOBUS II. Какво означи това? Много просто, вече ще
можете с помоща само на един монитор, предлаганият като
опция IntelliView III, да управлявате всички свои имплементи
съвместими с ISOBUS. Просто включете и работете.

Изключително широкият 26,4 см IntelliView™ IV цветен тъчскрийн монитор може да се използва за управление на
опционната ситема за автоматично водене IntelliSteer® lite.
Мониторите IntelliView™ позволяват програмиране, с върха на
пръстите, на множество маршрути, от прави ходове от точка
А до точка Б, до най-сложните адаптивни криви. Можете да
персонализирате настройките си просто и лесно, а също и да
прехвърлите данните си чрез PLM Connect File Transfer и PLM
настолни софтуерни пакети.
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FM-750

EZ-Pilot

Лесната система за земеделие „без ръце“
EZ-Pilot™ е удобно допълнение за управление „без ръце“, което може да се монтира впоследстве. За ваше удобство воланът
се управлява от напълно интегриран модул монтиран на него, който ръководите чрез широкоекранния дисплей FM-750. За
фермерите, които търсят най-доброто решение в оборудването за допълнително вграждане, Autopilot™ е напълно съвместим
с тракторите от серия Т5.

Телематика: управлявайте своята машина от комфорта на вашия офис
PLM® Connect ви предоставя връзка с вашия T5 от комфорта на офис ви, чрез използването на мобилната мрежа. Бъдете
в постоянна връзка със своите машини и най-важното, изпращайте и получавайте информация от тях в реално време. Това
ще ви спести време и ще подобри продуктивността на стопанството ви. Основният пакет на PLM® Connect предоставя найчесто използваните функции, а актуализацията до пакета PLM® Connect Professional ви предоставя възможност за пълно
наблюдение и контрол над машините. Накратко, PLM® Connect ще ви помогне да понижите разходите си за гориво и да
подобрите управлението и сигурността на машинния си парк с едно семпло решение.

14 ДВИГАТЕЛ

Мощност и ефективност
подобаващи на New Holland
Цялата серия T5 е оборудвана с 3,4 литрови Common Rail F5C двеигатели, разработени и произведени от FPT Industrial
и напълно съвместими със строгите регулации за вредни емисии Tier 4B. Подобрените, мощни и супер тихи, двигатели
предлагат мощност от 99 до 117 к.с., с максимален въртящ момент от 491 Nm и 24% резерв на въртящия момент за
оптимална производителност. Със съотношението си тегло/мощност от едва 38,9 кг./к.с. T5 е вашият перфектен партньор
в земеделието. Всички модели от новата серия T5 използват системата ECOBlue™ Compact HI-eSCR и нисък процент на
рециркулацията на изгорели газове (EGR), за да отговорят на Tier 4B. Това е в синхрон със стратегията на New Holland
за покриване на Tier 4B регулациите за вредни емисии, която предвижда използването на Compact SCR и нисък процент
EGR за машините в по-ниския мощностен диапазон, с по-ниски изисквания към охлаждането, за които общите размери на
системата са от съществено значение. Всичко това допринася за изключителната ефективност на Т5. Предимство, на което
можете да разчитате с лидерите в чистата енергия.

Катализатор за
азотни окиси (DOC)

Компактна
НI-eSCR кутия

Почистващ
катализатор (CUC)
Стандартен вискотронен
вентилатор

Двигател F5C

Описание на ЕCOBlue™ Compact Hi-eSCR
Еволюцията на съществуващата ECOBlue SCR система в
комбинация с компактната HI-eSCR версия, специално
разработена за двигателите F5C, ви дава възможност
да се възползвате от най-високата степен на очистване
при двигателите в земеделската техника. Системата с
многобройни патенти използва нов блок за контрол на
двигателя, който не само управлява двигателя, но също и

системата за очистване на отработените газове НI-eSCR, чрез
контрол на модулите за подаване и дозиране. Използвайки
самостоятелната затворена система, тя постоянно наблюдава
нивата на NOx в изгорелите газове, като
гарантира, че по време на всеки цикъл се впръсква подходящото
количество AdBlue®, за да се постигне конвертиране на
над 95% от азотния диоксид, като едновременно с това се
гарантира ниската консумация на AdBlue и гориво.
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Задвижвани от двигатели FPT Industrial

Когато става въпрос за технологията постигаща степен на
очистване съвместима с Tier 4 – New Holland не работят
сами. Те могат да разчитат на богатия опит на своето подразделение за развитие на двигатели: FPT Industrial.
Пионери: FPT Industrial изобретяват Common Rail технологията през 80-те години на миналия век в своя център за
развитие R&D в Арбон, Швейцария. По-късно, през 1997
г. я въвеждат в масово производство в Аlfa Romeo 156. Те
първи въвеждат технологията и в земеделските машини – в
тракторите TS-A. Пионери. Винаги.
По-чисти: За пета поредна година CNH Industrial е на първо
място според световния и европейски индекс Dow Jones
Sustainability в сектор Промишлено инженерство. По-чиста
енергия, навсякъде.
Доказани: FPT Industrial разработва SCR технологията от
1995 г. и за последните години вече има произведени над 500
000 SCR двигатели, предназначени за земеделската, строителна и транспортна индустрия. Надеждност. Потвърдена.
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Повече време за работа, по-малко за поддръжка
Hours

Съвременният инжинерен дизайн означава намаляване на
нужното времето за поддръжка. Всичките модели New Holland
T5 се възползват от водещите в индустрията 600-часови
сервизни интервали и използват стандартни, общодостъпни
масла. Изберете New Holland, за да спестите време, пари и да
се погрижите за околната среда.

T5

Винаги отлично представяне
В New Holland обръщаме специално внимание на бързия
отговор на машината. Казано по-просто, тъй като двигателят
F5C е оборудван с новата Compact HI-eSCR система, той
може да реагира още по-бързо когато е поставен под товар.
Ето защо когато транспортирате пълни със зърно ремаркета
и се наложи да изкачвате наклон, ще можете да поддържате
постянна скорост напред.

Engine speed

LOAD APPLIED

Tier 4B
ECOBlue Compact
HI-eSCR
recovery point

Универсалният трактор трябва да е подходящ както за работа
с ВОМ, така и за други тежки приложения. Със системата
за управление на скороста на двигателя (ЕSM) ще можете
прецизно да го захраните с точното количество гориво, за да
промените натоварването, като същавременно поддържате
желаната скорост на двигателя. За удобство могат да бъдат
запаметени две скорости на двигателя. След това лесно
можете да превключите между тях с помощта на бутон
намиращ се на контролния панел.

Tier 3
recovery point

IMPROVED TRANSIENT RESPONSE

ENGINE SPEED DROP

ESM – простата система за “безгрижен” двигател

Competitors

Time

16 ТРАНСМИСИЯ ELECTRO COMMAND™

Semi-Powershift технология
В New Holland знаем, че всяка ферма има индивидуални изисквания и също така, че интелигентните иновации изискват
изпитани решения за подобряване на производителноста. Полуавтоматичната трансмисия Electro Command™ предлага смяна
на предавките без съединител, за намаляване на умората. За ваше улеснение, тя се поема от автоматичните режими.

Съединител C1 & C2

Съединител C3 & C4
Задвижване ВОМ

Подаване към
трансмисията
Подаване
от двигателя
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Electro Command
Полуавтоматичната трансмисия Еlectro Command™,
позволява да изберете осем предавателни скорости чрез
бутони нагоре/надол на скоростния лост. С третия бутон
се променя обхвата. Ако предпочитате, можете също да
сменяте скоростите чрез бутони ергономично разположени
на командния панел, или чрез хидравличния джойстик, ако
е монтиран такъв. Можете да видите избраната предавка
благодарение на големия дисплей за предавки. Най-високата
скорост при транспорт от 40 к.ч. се постига при едва 1970rpm
оборота на двигателя. Резултатът? Вашият T5 ще намали
разхода ви за гориво, като същевременно ще понижи и шума
в кабината.

Ергономичен Powershuttle
Можете лесно да оперирате с хидравличния Powershuttle
монтиран на кормилната колона, без да сваляте ръката си
от волана, за по-голяма безопасност по време на работа
с товарач. Можете да регулирате чувствителността на
лоста с ергономичен превключвател на командния панел.
Изберете “мека” за обща работа на полето, “стандартнa”
за ежедневните задачи и “супер агресивна” позиция за
смяна на посоката при работа с товарач. Искате още?
Можете да промените настройката дори докато сте в
движение.

Супер безопасна механична паркинг спирачка
Ако работите в силно хълмист терен, активирането на паркинг
спирачката ще ви даде допълнителна сигурност. Тази система
механично блокира предавките чрез специална позиция
на главния скоростен лост, за да предотврати дори и наймалкото преместване напред или назад когато сте паркирали.
Това е особено полезно при теглене на пълно до горе ремарке.

EN
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UR

VE

HIGH TOLERANCE

OPTIMUM ENGINE SPEED

Режимът Аuto Transport опростява смяната на предавките
и понижава необходимостта от действия на оператора при
транспорт. При наклон, системата може дори да установи, ако
тракторът се избутва от натоварено ремарки и да задържи
настоящата скорост, за да осигури спиране от двигателя.
Аuto Field управлява оборотите на двигателя и трансмисията,
за да оптимизира представянето и икономията при работа с
ВОМ или теглич.

E
OW

GEAR CHANGE
ENGINE SPEED

AUTOMATED SHIFT POINT

Съвместна работа: автоматизация, комфорт
и продуктивност

LOW TOLERANCE

18 МОСТОВЕ И ТРАКЦИЯ

Изключително сцепление.
Ненадминат комфорт
Комбинацията между изключителното окачване на предния мост Terraglide™, окачването на кабината Comfort Ride™ и
специалната седалка с въздушно окачване ви гарантира пълен комфорт, независимо от неравностите на пътя и почвата.
В допълнение ще се радвате на значителни ползи по отношение на удобството на шофиране и намаляване на умората.
Изберете възможността за заключване на активния преден мост Terraglide™, за да можете да го повдигате или спускате,
в зависимост от индивидуалните изисквания на поставените задачи.

Активно окачване на предния мост
Новото опционно окачване на предния мост New Holland
Terraglide™ доказано предпазва трактора, прикачната
техника и оператора от тежки шокови натоварвания по време
на работа и транспорт. На полето тази уникална система
на окачване подобрява контакта между гумата и земята, за
да подобри сцеплението. Активното окачване се поддържа
постоянно от двата акумулатора, които допълнително
повишават ефективността при леки и средни натоварвания.

Окачване на кабината Comfort Ride™
Опцията за автоматично двустепенно окачване на кабината Comfort Ride™ е едно от основните предимства за
удобството на оператора. Тя осигурява намаляване на
шоковите натоварвания достигащи до оператора с до 25%.
Създадена е като допълнение на комфорта и омекотяването
на седалката с въздушно окачване. Тя е идеална за приложения при бърза високо натоварена работа и продължителен транспорт.
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Terralock™ автоматично управление на сцеплението
Добре познатата система Terralock™ на New Holland е изключително лесна за настройка и експлоатация. Тя автоматично
управлява зацепването на предния мост и заключването на предния и задния диференциал. Скоростта и ъгъла на завиване
диктуват кога да се включи блокажа на диференциала, или ако е необходимо, да се освободи 4х4 задвижването. Защо? За
да се гарантира най-малкият радиус на завиване и да се намали натоварването на трансмисията.

Усилени мостове за високоскоростен транспорт

Гуми. Изборът е ваш

Усилените 275 мм., фалцов тип, задни мостове са комбинирани
със спирачни дискове с увеличен диаметър, за да предложат
впечатляващо спиране дори и при транспортиране на тежки,
пълни до горе ремаркета.

За новият Т5 няма недостъпни места, а отношението му към
почвата е винаги на ниво. Пълен набор от гуми са на ваше
разположение, включително и най-големите, клас R38 с
повишен клиърънс, идеални за зеленчукопроизводителите.
Благодарение на своя голям отпечатък, те намаляват
компресирането на почвата и повищават сцеплението.
Комунални-износоустойчиви, горски и торфени гуми
допълват гамата. С New Holland, богатият избор е стандарт.

20 ПРЕДЕН / ЗАДЕН НАВЕС И ЧЕЛНА ТОВАРАЧНА УРЕДБА

Гарантирана продуктивност и гъвкавост
В New Holland знаем, че пълната интеграция е най-доброто решение. Ето защо T5 е конструиран с презумция за челна
товарачна уредба и преден навес. Новият T5 е напълно съвместим с новите товарачи с широка рамка от серията 700TL на
New Holland – оптималната комбинация за перфектна производителност. Още повече, че вече не трябва да избирате между
челен товарач или преден навес, с новия T5 може да имате и двете.

Висок капацитет на задната навесна система
Измерена в сверичните накрайници, задната навесна
система има максимална товароподемност от 5420 кг.
Монтираните в калниците контроли за задния навес и
ВОМ, ви позволяват да работите дори и с най-трудните
имплементи абсолютно безопасно и комфортно.

Мултифункционален преден навес и ВОМ
за повишена гъвкавост
Фабрично монтираният преден навес може да повдигне до
1850 кг., а предният ВОМ (скорост: 1000) придава допълнителна гъвкавост и многофункционалност на тракторите
от тази серия. Опционалният широко приложим съпорт на
предния мост осигурява допълнителна гъвкавост с мисъл
за утрешния ден. Той позволява избор между интегрирана
стойка за предни тежести, преден навес, преден ВОМ, или
комбинацията от преден навес и ВОМ, която би разширила
бизнес фокуса ви.
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Товарачите 700TL – дълги, здрави и продуктивни
Параметрите на товарачите с широка рамка от серията
700TL са наистина впечатляващи: максимална височина на
повдигане от 4,07 метра и капацитет на повдигане до 2304
кг. Това означава, че никоя задача не е прекалено малка или
прекалено тежка. Цифрите говорят сами за себе си. Но има
и още. Тръбата на хидравликата е интегрирана в рамката
на товарача, за да се подобри видимостта напред с цел
прецизност на движенията и, за да се предотвратят
потенциални закачания, когато се работи в тесни
пространства.

FOPS: вашият партньор в сигурността

New Holland ви предлага максимална сигурност при работа
с товарач, тъй като Т5 напьлно отговаря на FOPS (система за
защита от падащи предмети) стандартите, за да ви предпази от нараняване.
Модел		
730TL

740TL

750TL

3,7

3,7

4

2060

2539

2304

T5.100 		

●

O

O

T5.110 		

O

●

O

T5.120 		

O

O

●

Макс. височина на повдигане (м)
Капацитет на повдигане

● Препоръчително

(кг)

O Опционално

Бързо закачане и разкачане
Челният товарач може бързо и лесно да се свърже
благодарение на технологията на бързите връзки. Само
една бърза връзка е нужна за закачането на имплимента,
което ви пести време в двора и ви печели време за полето.
Постоянно ли използвате челната товарачна уредба?
Намалете оперативните си разходи като я свалите, когато не
я използвате. Челната товарачна уредба разполага със свои
вградени стойки за безопасно съхранение, а демонтирането
й е лесно и бързо – с откачането на една бърза връзка.
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Хидравлична мощ и
гъвкавост на ВОМ-а
Стандартната MegaFlow™ помпа доставя впечатляващ
хидравличен дебит от 84 л./м. Това е предостатъчно, за да
се справите дори с интензивни хидравлични приложения,
като балиране и някои ландшафтни приложения. Новите
монтирани в средата хидравлични двойки се управляват
от ергономичен джойстик и са създадени за супер бърз
товарачен цикъл, без компромиси. Освен това воланът
остава лек и прецизен, благодарение на допълнителната 43
л./м. сервизна помпа.

Механични или електронни, изборът е ваш
T5 може да бъде оборудван с до 2 монтирани в средата хидравлични двойки за работа със специализирано оборудване
или челен товарач. Те се управляват от интегриран джойстик,
разположен в кабината. Механичният джойстик ви предлага
стабилна функционалност и сигурни резултати. Можете да
изберетe и електронния вариант за прецизно задействане
само с върха на пръстите. И двете възможности включват
интегриран съединител и бутони за смяна на предавките.

Прецизен електронен
контрол на хидравлияния поток
Ергономичният EDC плъзгач е разположен удобно, точно
под дясната ви ръка. Благодарение на умелия дизайн на
New Holland това ви позволява да оперирате само с една
ръка. Контролирайте без проблем височината и спускането
на навеса всеки път. Бутонът за бързо вдигане и спускане
на навеса прави връщането на имплимента обратно на
работа, след завой в края на реда, още по-бързо и лесно.
Това ускорява работата и повишава производителността.
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Избор на ВОМ и плавен старт

Плавен старт и авто ВОМ

Може да избирате от пълен набор скорости на ВОМ-а
чрез ергономичен лост разположен вдясно от оператора.
Вариантите включват 540, 540 Eco, 1000 и 1000 Eco,
която се постига при 1500 rpm на двигателя и води до
намаляване на разхода на гориво и шума в кабината.
Можете да изберете и наземна скорост на ВОМ-а, чрез
специален лост от ляво на оператора.

Функцията Плавен старт на ВОМ-а се задейства посредством
специален превключвател намиращ се на командния
панел. Той предпазва както трактора, така и имплимента
от внезапни шокови натоварвания. Автоматичната
функция на ВОМ-а може да бъде настроена автоматично
да изключва ВОМ-а при вдигане на навесната система над
предварително зададена позиция. Това предпазва и ВОМа, и трактора. Системата ще се задейства, когато навесът
бъде спуснат обратно.
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360°: T5.
Моделите от новата серия T5 са конструирани да прекарват повече време на полето и по-малко в двора. Всички точки за
сервизиране на машината са лесно достъпни, а дългите сервизни интервали означават, че тези трактори ще прекарат повече
време в работна среда.

Капакът на двигателя е
цял и се отваря широко
за пълн сервизен достъп

Допълнете бутилката
с течност за чистачки
през задния прозорец

Въдушният филтър на
кабината се подменя
бързо и лесно

Можете да проверите,
почистите или смените
въздушния филтър на двигателя
лесно и без инструменти

Точките за проверка
и доливане на
двигателното масло
са лесно достъпни,
без да е необходимо
отваряне на капака

Системата за охлаждане
се отваря изцяло,
за да бъде почиствнето
по-бързо и лесно

Отворът за пълнене на 12-литровия резервоар
за AdBlue е по-тесен от този на стандартния
резервоар за гориво, което предотвратява
случайното напълване с гориво

Може да следите нивото
на хидравличното масло през
контролно прозорче в
задната част на трактора

Инсталирани от дилъра
аксесоари
Вашият дилър предоставя и
монтира широка гама от одобрени аксесоари за оптимизация на представянето на
машината.

УСЛУГИ ОТ NEW HOLLAND

Финанси, разработени спрямо вашия бизнес

Обучени, за да ви предоставят най-добрата помощ

Финансиране, разработено и съобразено изцяло от вашите
нужди и възможности. Винаги най-атрактивните условия са
на ваша страна.

Техниците на вашия дилър на New Holland получават
регулярни обучения. Тези обучения се осъществяват както
чрез онлайн курсове, така и чрез интензивни сесии в класна
стая. Този съвременен подход гарантира, че вашият дилър
винаги ще има необходимите умения, за да може да се
грижи за най-новите и съвременни продукти на New Holland.

Приложение New Holland

New Holland

iBrochure - NH Weather - NH News - Farm
Genius PLM Calculator - PLM Academy

Искате New Holland да е с вас на полето! Заповядайте на
www.agrola.bg
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МОДЕЛИ
Двигател*
Бр. цилиндри / Аспирация / Клапани		
Отговаря на регулации за емисии на двигател		
Система ECOBlue™ Compact HI-eSCR (Селективна каталитична редукция)		
Горивна система - High Pressure Common Rail		
Работен обем
(cm3)
Вътрешен диаметър и ход
(mm)
Одобрен бленд биодизел**
B7
[kW/hp(CV)]
Максимална мощност - ISO TR14396 - ECE R120
Номинална мощност - ISO TR14396 - ECE R120
[kW/hp(CV)]
(rpm)
Номинални обороти на двигателя
Максимален въртчщ момент - ISO TR14396
(Nm)
(%)
Резерв на въртящ момент
Engine Speed Management		
Капацитет на горивен резервоар
(Litres)
(Litres)
Капацитет на резервоар за AdBlue
Сервизен интервал
(hours)
Трансмисия Electro Command™ (40kph ECO)		
Настройка на чувствителността на лоста за предавките		
Powershuttle Левер		
Брой предавки
(FxR)
Минимална скорост
(kph)
Система IntelliShift™ 		
Трансмисия Electro Command™ [Опция Super Creeper (40kph ECO)]		
Настройка на чувствителността на лоста за предавките		
Powershuttle Левер		
Брой предавки
(FxR)
Минимална скорост
(kph)
Система IntelliShift™		
Електрически
12 – волтов алтернатор Стандарт / Опция
(Amps)
Капацитет на акумулатор
(CCA / Ah)
Мостове
Преден мост 4WD		
Преден мост с активно окачване Terraglide™ 		
Ъгъл на завиване
(°)
Динамични предни калници		
Terralock™ функции (Auto Diff / Auto 4WD)		
Радиус на завиване
(mm)
Хидравлика
Фиксиран обем		
Опция MegaFlow™ осн. помпа дебит /налягане @ 2300rpm
(Lpm / Bar)
Опция MegaFlow™ серв. помпа дебит /налягане @ 2300rpm
(Lpm / Bar)
Електронен контрол (EDC)		
Хидравлични изводи
Тип
Максимален брой задни хидравлични двойки / diverter		
Максимален брой на задните хидравлични изводи		
Макс. брой средно монтирани хидравлични двойки (Mechanical / Electro Hydraulic)
Максимален брой на средно монтираните изводи		
Контрол с джойстик (Mechanical and Electro Hydraulic)		
Навесна система
Категория на навесната система		
Максимален подемен капацитет в сферичните накрайници
(kg)
Максимален подемен капацитет на 610mm от сфер. накрайници
(kg)
Максимален подемен капацитет на предната навесна система
(kg)
С подготовка за челен товарач		
Интегриран джойстик за товарач		
ВОМ
Електро-хидравлично ВОМ управление		
Плавен старт 		
Автоматично ВОМ управление		
Обороти на двигател при:			
540 / 1000
(rpm)
540 / 540E / 1000
(rpm)
540E / 1000 / 1000E
(rpm)
Наземна скорост		

T5.100

T5.110

T5.120

F5C
4/T/4
Tier 4B / Stage 4

F5C
4/T/4
Tier 4B / Stage 4

F5C
4/T/4
Tier 4B / Stage 4

●

●

●

●

●

●

3400
99x110
B7
73/99
73/99
2300
430@1500rpm
42

3400
99x110
B7
79/107
79/107
2300
468@1500rpm
42

3400
99x110
86/117
86/117
2300
491@1500rpm
37

●

●

●

165
12
600

165
12
600

165
12
600

●

●

●

●

●

●

●

●

●

16x16
2,27

16x16
2,27

16x16
2,27

●

●

●

O

O

O
●

●

●

●

●

●

32x32
0,28

32x32
0,28

32x32
0,28

●

●

●

120 / 200
800 / 140

120 / 200
800 / 140

120 / 200
800 / 140

●

●

●

O

O

O

55

55

55

O

O

O

●

●

●

4960

4960

4960

●

●

●

84 / 190
43 / 170

84 / 190
43 / 170

84 / 190
43 / 170

●

●

●

Deluxe
3/1
8
2
4

Deluxe
3/1
8
2
4

Deluxe
3/1
8
2
4

O

O

O

2
5420
4730
2250

2
5420
4730
2250

2
5420
4730
2250

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1938 / 1926
1938 / 1535 / 1926
1535 / 1926 / 1486

1938 / 1926
1938 / 1535 / 1926
1535 / 1926 / 1486

1938 / 1926
1938 / 1535 / 1926
1535 / 1926 / 1486

O

O

O

27
МОДЕЛИ

T5.100

Спирачки
Хидравлични спирачки за ремарка		
Опционално Пневматични спирачки за ремарке		
Кабина
Делукс кабина VisionView™ с FOPS - OeCD Код 10 Ниво 1		
Делукс VisionView™ ниво на категория - en 15695		
Пакет от 4 халогенни светлини		
Пакет от 8 LЕD светлини		
Люк на покрива с висока видимост		
Rear window wiper / washer		
Стандартана седалка с мех. окачване и предпазен колан		
Делукс седалка с въздушно окачване и предпазен колан 		
Премиум седалка с въздушно окачване и предпазен колан		
Седалка за инструктор с предпазен колан		
Регулируема колана за управление		
Климатик
Филтри за въздушна рециркулация		
MP3 Bluetoot радио (обаждане свободни ръце)		
Телескопични защитени от чупене огледала		
Широкоъгълни теласкопични огледала		
Окачване на кабината Comfort Ride™ 		
Монтирани на калника контроли за ВОМ и навесна система 		
Performance monitor with enhanced key pad		
Стойка за закачане на монитор		
Цветен монитор IntelliView™ III 		
ISO 11783 конектор		
IntelliSteer® система за насочване		
PLM®
ISOBUS Class II навигация		
VisionView™ оптимално иво нашум в кабината- 77/311eeC
Монтирани фабрично въртящи се сигнални светлини (1 / 2)		
Тегла
Минимални без баласт / експедиционни тегла
Максимално разрешено тегло

T5.110

●

●

●

O

O

O

●

●

●

2

2

2

●

●

●

O

O

O

●

●

●

●

●

●

●

●

●

O

O

O

O

O

O

●

●

●

O

O

O

●

●

●

●

●

●

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(dB(a))		

(kg)
(kg)

T5.120

74
O

O

O

4550 / 5350
8000

4550 / 5350
8000

4550 / 5350
8000

● Стандартно
O Опция
– Не е налично
* Разработен от FPT Industrial ** Блендът био-дизел трябва изцяло да изцяло да отговаря на последната спецификация за гориво en14214:2009 и работата ртрябва да
бъде в съответствие с насоките в ръководството на оператора

C
D

G
F
B

E
A

РАЗМЕРИ
Със задни гуми***
A Цялостна дължина, вкл.балстен пакет и навесна система
B Минимална ширина
C Височина от центъра на задния мост до горната част на каб.
D Минимална височина (с или без окачване Comfort Ride™)
E Колесна база
F Ширина на следата (min. / max.)
G Разстояние от земята

(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)

16.9R34
4161
1992
1945
2695
2380
1320 / 2246
315 - 415

16.9R38
4161
1992
1945
2745
2380
1320 / 2246
315 - 415

*** Налични са задни гуми, различни от споменатите: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 420/85R34, 380/80R38, 340/85R38,
18.4R34, 14.9R38, 13.6R38

ТОП ОБСЛУЖВАНЕ ОТ NEW НOLLAND:

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ

Топ наличност

Топ скорост

Ако се нуждаете от информация
или имате въпрос, който трябва
да зададете позвънете, на централния телефон 0700 20 666.
Ние сме само на едно
позвъняване разстояние.

Експресна доставка на части без Решение за бърза доставка
оскъпяване: налични от наш склад през сезона, защото Вашата
когато са ви нужни и където са ви реколта не може да чака !
нужни !

Топ приоритет

Топ удовлетвореност
Ние намираме и проследяваме
решението, от което се нуждаете
като ви информираме непрекъснато докато не бъдете 100% удовлетворени !

Търговско - Сервизен Комплекс АГРОЛА - 1 се намира в с. Ясен, обл. Плевен на главен път Плевен - София
Търговско - Сервизен Комплекс АГРОЛА - 2 се изгражда в новопостроения Технологичен парк - гр. Монтана
АГРОЛА ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. "П. Волов" № 57, вх. А, ап. 9, ЕИК: 114685177
WEB: www. agrola.bg ; E-mail: agrola@abv.bg ; Национален телефон: 0700 20 666 ; Стационарен телефон: 064 681740
Продажби от ТСК АГРОЛА - 1 в Плевен: 0887990102, E-mai: agrola_sales@abv.bg
Продажби от ТСК АГРОЛА - 2 в Монтана: 0884100939, E-mail: agrola_montana@abv.bg
Сервиз: 0885844833 ; 0885552050 ; agrola_service@abv.bg
Резервни части: 0884971856 ; agrola_parts@abv.bg

Данните, предоставени в тази папка са относителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на модификация, без предварително известие от производителя.
Чертежите и снимките могат да се отнасят до оборудване, което е или опционално, или е предназначено за други страни. Моля, обърнете се към нашата търговска мрежа за
допълнителна информация.

New Holland предпочита маслата

ВАШИЯТ НЮ ХОЛАНД ДИЛЪР

