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Т8, контролът е във вашите ръце
Серията трактори Т8 на New Holland има 5 модела с номинална мощност в диапазона от 250 до
380 к.с.. Благодарение на системата EPM, осъществяваща контрол на двигателната мощност,
този диапазон се повишава, за да ви предостави мощност между 320 и 435 к.с.(CV). Но New
Holland и новите Т8 ви предлагат много повече:

Гуми или SmartTrax™?
Трите модела с най-висока мощност от серията Т8 предлагат избор между конвенционални
гуми или специално разработените вериги SmartTrax™. Веригите SmartTrax™ се предлагат
с различна дължина и широчина, за да паснат точно на всякакви общи и специализирани
приложения.

Ultra Command™ full Powershift
Доказана, здрава, удобна за управление и много ефективна – трансмисията UltraCommand™
се предлага във варианти 18x4, 19x4 или 23x6 скорости, с избор на транспортна скорост между
40 км/ч, 40 Eco или 50 км/ч.

Auto Command™
AutoCommand™ на New Holland е безстепенна CVT трансмисия. Тя позволява безстепенен
избор на скорост от 0,03 до 40 или 50 км/ч. AutoCommand™ работи с лесен интерфейс,
изискващ минимално време за опознаване от нови оператори.

T8 SmartTrax™

Модел

T8

Номинална
мощност (к.с.)

База
(мм.)

Тегло
(кг.)

Модел

Номинална
мощност (к.с.)

База
(мм.)

Тегло
(кг.)

T8.380

311

3550

16,500

T8.320

250

3450

11,235

T8.410

340

3550

16,500

T8.350

280

3450

11,360

T8.435

380

3550

16,500

T8.380

311

3450

11,360

T8.410

340

3450

11,440

T8.435

380

3550

13,039

Правилният модел за вашия бизнес
Изборът на най-подходящия Т8 за вашия бизнес е улеснен благодарение на голямото
разнообразие от New Holland на мощност, вид трансмисията, гуми и гъвкавата опция за
задни вериги SmartTrax. New Holland може да ви помогне да добавите и други опции, като
преден навес и ВОМ, окачване на кабината предния мост, набор от работни светлини,
допълнителни удобства в кабината и, разбира се, напълно интегриран пакет за PLM (система
за Прецизно земеделие).
С New Holland богатият избор е стандарт
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New Holland T8 и T8 SmartTrax™
– производителност, на която
можете да разчитате
Задвижвани от двигатели FPT Industrial Cursor 9 с ЕCOBlue™ HI-eSCR технология отговарящи
на Tier 4B, новите тракторите New Holland Т8 ви предлагат доказана надеждност и
мултифункционалност с водеща в класа производителност. Всички модели са оборудвани
с EPM – управление на двигателната мощност, за по-добро представяне при работа с
хидравлични, транспортни и ВОМ приложения, изискващи допълнителна мощност. И тъй като
става въпрос за ненадминатите машини на New Holland, това е само началото. Новите Т8
могат да бъдат конфигурирани да отговорят абсолютно точно на изискванията на оператора и
ВАШИЯ бизнес.

SmartTrax™. Баланс на мощността и производителността
С нарастването на размерите и мощността на конвенционалните колесни трактори,
потенциалното преобразуване на допълнителната мощност в производителност е ограничена
в зависимост от размера на гумите, които могат да бъдат монтирани. С уникалните вериги
SmartTrax за Т8, New Holland ви дава възможността да комбинирате маневреността и
гъвкавостта на конвенционалните колесни трактори с по-голямата стъпка на веригите.
Възползвайте се от най-доброто и от двата свята.

Комфортен и оптимален контрол
Доказаният подлакътник Sidewinder™ II на New Holland прави всички ключови функции лесно
достъпни с оптимално разположение за контрол на върха на пръстите ви. Тихата кабина,
с ниво на шума до едва 68dB(А) е най-просторната в класа и предлага безупречна 360°
видимост. Окачването на кабината Comfort Ride™ е стандартно за моделите със SmartTrax.
Както колесните, така и SmartTrax моделите се предлагат с допълнителна опция за преден
мост Terraglide™.

Максимална гъвкавост
Серията Т8 има дълга колесна база, за да ви предостави ненадмината стабилност при
транспорт, съчетана с изключителна маневреност в полето. И двата варианта на Т8, колесен
и SmartTrax, са не просто перфектният избор при традиционни операции с тежки инвентари,
но разполагат и с точния баланс и мощност за вторични обработки с висока работна скорост.
На пътя колесният Т8 съчетава стабилност и комфорт с бързо темпо за ефективен транспорт.

Точната трансмисия за вашите нужди
В New Holland отдавна знаем, че всеки бизнес е различен. Моделите Т8 се предлагат с избор
между Ultra Command, най-мощната full-powershift трансмия, и ненадминатата безстепенната
АutoCommand™ CVT трансмисия. Изборът на точната трансмисия е във вашите ръце.

По-ниски оперативни разходи
Новите регулации за намаляване на вредните емисиите може да повишат общия разход на
гориво. Но не и когато работите с трактор на New Holland! Благодарение на революционната
технология ECOBlue™ HI-eSCR оперативните разходи на всички модели Т8 са намалени с до
10%, в сравнение с предишните модели Т8000 оборудвани с Tier 3 двигатели. Общопризнатата
Ground Speed Management™ система на моделите с трансмисия Ultra Command™ ги прави
най-икономичните full powershift трактори на пазара. Трансмисията Аuto Command™ може
допълнително да намали разходите ви, като ви осигури най-високите нива на ефективност на
двигателя и трансмисията.
Новите New Holland Т8. Тракторите, които се грижат за околната среда и джоба ви.
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06 BLUE POWER

Blue Power. Насладете се на стила,
комфорта и лукса по време на работа
Произведени в завода на New Holland в Расин, Уисконсин, моделите T8 Blue Power Аuto Command предлагат на взискателните
земеделци премиум качество, и съчетание на най-доброто от стила, технологията, комфорта и иновациите на New Holland.
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Blue Power. Ексклузивно издание,
ексклузивна емоция
• Емблематична боя металик,
грабваща окото с цвят среднощно синьо
• Хромирана решетка
• Сребристи джанти
• Сребристи надписи
• Емблема Blue Power на покрива
• Ексклузивна опция за моделите
T8.410 & T8.435 Auto Command™
• Луксозни стелки за пода

08 СРЕДА НА ОПЕРАТОРА

Всичко за вашия максимален комфорт
Тракторите Т8 на New Holland предлагат една от най-тихите кабини в индустрията с едва 68dB(А). Добавете и фабричната
възможност за връзка с вашия смарт телефон, брилянтната видимост във всички посоки, ергономията, събрала всички ключови
функционалности за лесен достъп, и вече имате всичко необходимо за най-пълното оборудване на кабина в трактор.

Намаляване на
шоковите натоварвания
и умората
Ден след ден опционалното двустепенно окчване на
кабината Comfort Ride™
намалява шоковите натоварвания достигащи до оператора с до 25%. Резултатът?
По-малко умора през дългите работни дни.

Очи и на гърба ви
Опционалните уголемени
огледала с подгрев имат
електронно регулируема
горна секция за най-добрата възможна видимост на
пътя при транспорт с висока скорост. Регулируемата
долна секция е проектирана да елиминира мъртвите
точки.

От здрач до зори
Монтираните на покрива на кабината, капака на двигателя
и калниците работни светлини се управляват лесно от
специален панел. Най-взискателните оператори ще изберат
супер ярките HID/LED пакети светлини. Операторът може да
настрой светлините спрямо широк обхват от приложения за
по-безопасна и продуктивна работа.

Персонализирайте
работната си среда

Висококачествено
аудио

Нагласете предпочитаната
температура в кабината и
автоматичния климатик ще
поддържа тази настройка,
адаптирайки се към условията на околната среда.
Спуснете сенниците, за да
намалите заслепяването.

Опционалното интегрирано
радио позволява на оператора да слуша собствената си MP3 музика, както
и да полчава кристално
чист радио сигнал. Hands
free телефонни обаждания
съсщо са възможни, благодарение на опцията за
Bluetooth.
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Най-удобното място във вашата ферма
Комфортът е гарантиран, благодарение на Deluxe седалката с въздушно окачване, стандартна за цялата серията.
Операторите, прекарващи дълго часове в трактора си заслужава да помислят и за опционалната вентилираната, полу-актива
седлката Аuto Comfort™, която значително повишава удобството. Тя автоматично калибрира демпферирането, използвайки
мрежа от сензори, в зависимост от теглото на оператора.
Седалката разполага и с модерна технология за подгряване и
вентилиране, която заграява тялото в студените дни и отстранява изпотяването, за върхов комфорт при всякакви условия.
Комбинация с окачване на кабината Comfort Ride™ ви предоставя най-гладкото возене, което може да си представите. За да
добавите нотка лукс, изберете изцяо кожената версия.
НОВИТЕ Т8 ИМАТ НАЙ-ТИХИТЕ КАБИНИ В ИНДУСТРИЯТА
С ДОПУСТИМИ ЕДВА 68 DB(А)

10 ПОДЛАКЪТНИК SIDEWINDER™ II & COMMANDGRIP™ ДЖОЙСТИК

SideWinder II. Дизайн от New Holland,
построен около вашите нужди
Модерните трактори предлагат все повече и по-сложни функции. Това крие риск
те да станат по-трудни за разбиране и управление. Вслушвахме се във вас, нашите
клиенти и разработихме подлакътника Sidewinder™ II, за да направим управлението
много по-просто. Всички настройки, осъществявани чрез бутони, са достъпни от
подлакътника. Ръчна газ, трансмисия и хидравлика. Интуитивен достъп до всичко,
което искате да контролирате. Лесен и бърз достъп до фините настройки. Не отнема
много време преди да опитомите Т8.
Технологията за подсветка на бутоните прави
изборът на настройки в тъмното много по-лесен

Управлявайте с върха на пръстите си до две хидравлични двойки
Нeadland turn sequencing (HTS). Натиснете за да запишете,
съхраните и активирате автоматизираните завои в края на реда
Опция за автоматизирани системи за насочване
IntelliSteer® и Auto-Guidance

Бутонът в задната част на джойстика CommandGrip предоставя
достъп до допълнителни функции

Повдигане/спускане на задната навесна система

Управление на предна и
задна посока на движение

Финна настройка на Ground Speed Management
Смяна на предавките при
трансмисия Ultra Command
Системата за управление на скоростта – GSM,
трансмисията и двигателя работят заедно
за оптимално представяне

Технологията за подсветка на
бутоните прави изборът на настройки в тъмното много лесен

Електро-хидравлични двойки. Осигурете безупречна
работа на хидравликата с върха на пръстите си, чрез
удобните бутони. Дебитът и времето могат да бъдат
настроени лесно чрез сензорния екран IntelliView™

Електронни настройки
на SideWinder II

Пълен достъп до още разширени настройки
под тапицирания подлакътник

Преместете свободно подлакътника до позицията, която ви е
най-удобна

Електронни настройки на SideWinder™ II .
Преместете подлакътника в удобна за вас позиция
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As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.

Стандартен 26,4 см. IntelliView™ IV монитор.
Възползвайте се от удобството да управлявате всички
настойки само с върха на пръстите си. Пълна съвместимост
с навигационната система IntelliSteer® на New Holland

Като фабрична опция е възможно персонализирано позициониране на хидравличния джойстик и на плъзгача за задния навес.
Освен това, с двата допълнителни бутона на хидравличния
джойстик можете да управлявате хидравлични двойки 5 и 6
Мултифункционален джойстик. Джойстикът може да бъде настроен да управлява предния навес или хидравличните двойки
ЕDC плъзгач. Повдигнете тежкия
прикачен инвентар с абсолютна точност

Мигновено включване или
изключване на предния
или задния ВОМ

Блокиране на предното окачване
Включете функцията Terralock и тя автоматично
ще управлява задвижването на четирите
колела и блокажа на диферанциала
Изберете желаната от вас скорост на двигателя,
включете системата за управление на оборотите
(ESM) и скоростта е фиксирана
Натиснете бутона за запаметени завои в края
на реда (HTS) и запишете или повторете
най-често използваните маршрути
Автоматичната функция
ще изключи или включи
ВОМ-а по време на
завой в края на реда

Управление на навесната
система с натискането
на един бутон

12 СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Изберете своята навигация
При поръчката на вашия нов T8, можете да избирате между няколко пакета за навигация. Това означава, че вашият нов T8 ще
пристигне директно оборудван за предпочетеното от вас ниво на точност. Изберете степен на прецизност до найвпечатляващия вариант с допустимо отклонение от едва 1,5 см*. Задължително условие при отглеждането на зеленчуци и
луковични растения, изискващи повече инвестиции и внимание.
* Използване на RTK корекция на сигнала
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Високата прецизност вече е стандарт

NH 372 приемници

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

Приемникът NH 372 може да работи с WAAS, EGNOS,
OmniSTAR, RTX и RTK коригиращи сигнали, като може да
използва и двете сателитни системи GPS и GLONASS. За RTK
приложение, в приемника може да има интегриран радио
приемник или може да бъде използван клетъчен модем.
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Система за контрол Аdvanced IntelliRate™

IntelliView™ - видима интелигентност

Като опция T8 може да бъде оборудван със система за контрол
IntelliRate™. Тя се управлява от комфорта на кабината и използва монитора IntelliView™ за прецизни настройки по отношение
на влагания материал и управление на секциите и дозирането
при пръскачките и сеялките. По този начин се предотвратяват
припокриванията, контролира се дозирането и скоростта на
засяване, в зависимост от данните за добива, и се елиминират
пропуските; така се оптимизира количеството на използваните
семена и торове, за постигане на максимални резултати.

Мониторът IntelliView™ IV ви позволява да програмирате с
върха на пръстите си различни маршрути с автоматичната
система за воден IntelliSteer®. В допълнение можете да
персонализирате настройките си бързо и лесно, а също така
и да прехвърляте данни си с помощта на софтуерните пакети
за PLM® .

Интерфейс за лазерно нивелиране

IntelliSteer. Лесно включкване и изключване

Електрохидравличната система на новите Т8 е веднага готова за работа. Съвместима с богат набор външни системи за
лазерно нивелиране.

Само с натискането на един бутон, намиращ се на джойстика
Commandgrip™, можете да активирате системата IntelliSteer.
New Holland прави съвременните технологии достъпни.

Телематика: управлявайте своята машина от комфорта на вашия офис
PLM® Connect ви предоставя връзка с вашия T8 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 най-често 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.
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Намалени емисии.
Повишена ефективност
Двигателите ECOBlue™ FPT Cursor 9 на New Holland поставят все по-високи стандарти по отношение на надеждност и
ефективност, като същевременно отговарят и на най-новите и строги норми за редуциране на вредните емисии. Когато става
въпрос за горивна ефективност, новите тракторите T8 са значително по-добри. С тях разчитате и на дълъг интервал за сервизно
обслужване от 600 часа.
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Описание на Engine Power Management (ЕРМ)
С ЕРМ, двигателя развива повече мощност и въртящ момент, в
зависимост от натоварването на трансмисията, хидравликата
и ВОМ-а. При T8.350, ЕРМ предоставя до 71 допълнителни
конски сили, но само, когато това е необходимо, за да се
поддържа представянето.
• Номинални к.с.: мощността създадена при номинални
обороти на двигателя
• Макс. кс.: максималната мощност, която може да развие
двигателят, в рамките на работния диапазон.
• Номинални ЕРМ к.с.: мощността, която може да бъде
развита от двигателя, използвайки ЕРМ, когато условията
позволяват това, при номинални обороти.
• Макс. ЕРМ к.с.: Максималната мощност, която може да бъде
развита от двигателя, използвайки ЕРМ, когато условията
позволяват това, в работен диапазон.

300 ЕРМ макс. мощност
450
300
250
375
250
200
300
200
150
225
150
100
150
100
755050
0 00

T7.230 T7.245
T7.260
T7.270
T8.320
T8.380
T8.410
T8.435
T7.230T8.350
T7.245
T7.260
T7.270

-19% CO2
-19% CO2

45,065

Пестете гориво, за да понижите
своя въглероден отпечатък
Технологията ЕCOBlue™ НI-eSCR за съответствие с Tier 4B
понижава емисиите на NOx и поддържа впечатляващата
горивна ефективност на серията Т8, като създава сериозно
понижение на въглеродния отпечатък на вашето стопанство.
Посетете www.carbonid.newholland.com, за да видите колко
CO2 можете да спестите!

Tier 4B
HI-eSCR Трактор

Tier 4B EСOBlue
HI-eSCR точка на
възстановяване

Обороти на двигателя

В New Holland държим на бързата реакция на вашата машина.
На кратко казано, когато вашият Cursor 9 двигател диша
само чист, свеж въздух, той може да реагира още по-бързо в
условия на максимално натоварване.

36,345

Tier 1
Трактор

ПРИЛОЖЕН
ТОВАР

Оптимално представяне. Винаги

Номинална мощност

кг. изпуснат СО2
за 10 000 литра дизел

Когато става въпрос за технологията постигаща най-високата
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: Fiat изобретяват Common Rail технологията през 80-те
години на миналия век и я въвеждат в масово производство
през 1997 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 осем години вече има произведени над 450 000
SCR двигатели, предназначени за земеделската, строителна и
транспортна индустрия. Многократно награждаваната НI-eSCR
технология е широко тествана и печели европейската награда
Камион на годината 2013 за тежкотоварния Iveco Stralis Hi-Way.
Надеждност. Потвърдена.

Отдавана мощност (к.с.)

Задвижвани от двигатели FPT Industrial

ПОНИЖЕНИЕ НА
ОБОРОТИ ДВИГАТЕЛ

Tier 3
точка на
възстановяване

ПОДОБРЕНА НЕЗАБАВНА РЕАКЦИЯ

Време

16 ТРАНСМИСИЯ ULTRA COMMAND™

Пълен powershift Ultracommand™
трансмисия за гарантирана ефективност
Автоматичната трансмисия Ultra Command™ съчетава механичната ефективност с познатата лекота на управление от New
Holland. Резултатът? Трансмисия, с която е лесно да зададете и поддържате оптималната скорост за всяко приложение. С други
думи, това е най-ефективната powershift трансмисия, от която можете да се възползвате. Всички модели от T8.320 до T8.410
са оборудвани с джойстика Commandgrip™, който осигурява лесен достъп до всички автоматизирани функции, включително
системата за управление на скоростта (GSM). Изберете между 18x4, 19x4 (40ECO или 50 к.ч.) с директна предавка и 23x6 с опция
крипер. Лекотата на управление е стандарт.
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GSM. Интелигентна автоматизация
Системата на New Holland за управление на скоростта (GSM) е нещо повече от автоматична система за смяна на предавките.
С функционалност като CVT, тя използва комбинация от данни, свързани с натоварването на двигателя, скоростта напред
и настройките на оператора, за да управлява както двигателя, така и трансмисията, за пълно оптимизиране на работата
и икономията на гориво. Лесна за използване и изключително ефективна GSM системата е доказала многократно своята
надеждност.

МОЩНОСТ
НА ДВИГАТЕЛЯ
ПРЕДАВКИ 9
СКОРОСТ

S
T
O
P

8

9

7

6

7

8

9

10

ПРЕДАВКИ 15

19

19

9

9

19

19

15

15

19

19
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Фиксирана скорост напред? GSM ще се погрижи.

Пълно управление при транспорт

Когато степента на натоварване се променя в движение,
GSM автоматично поддържа фиксираната от вас скорост
напред. Операторът първо достига желаната работна скорост
и след това активира функцията GSM. След това автоматизираната система ще синхронизира двигателя и трансмисията,
за да я поддържа и да предостави перфектен баланс между
оптимална производителност и икономия на гориво.

По време на транспорт, GSM превключва автоматично
предавките в зависимост от натоварването и настройките.
Започвайки от скоростта на която сте, GSM автоматично ще
сменя предавките до достигане на максимална скорост.

IntelliView – Предавка и скорост с един поглед

Ultra Command PowerShuttle

Стандартният IntelliView IV монитор може да се конфигурира
да предостави специален информационен панел от лявата
страна на екрана, на който ясно се вижда избраната предавка и скоростта на трактора.

Посоката на движение може да се управлява от лоста на
кормилната колона или от джойстика Commandgrip™ на подлакътника SideWinder™ II. Той може да бъде програмиран да
управлява автоматично смяната на предавките по време на
промяна на посоката. За ултра безопасно паркиране, паркинг спирачката се включва с помощта на лоста.

18 ТРАНСМИСИЯ AUTO COMMAND™

Не просто СVT, а Auto Command™
New Holland са инвестирали хиляди часове в разработването на безстепенната трансмисия Auto Command™. Със своята
изтънченост и ненадмината лекота на управление тази трансмисия е все по-популярен избор. Не по-маловажен е фактът,
че трансмисията Auto Command™ е проектирана да работи в комбинация с двигател Cursor 9, с който са оборудвани всички
модели T8. Това им осигурява оптимална производителност и ефективност.

Съединители за
напред и назад

Съединители
за диапазон

Едно движение на джойстика позволява на оператора лесно
да промени скоростта и посоката. На ICP има превключвател
за промяна на реакцията при смяна на скоростта. Предните
скорости могат да се сменят и с крачния педал.
Регулиране на целевата скорост – задайте целева скорост
която да съответства на точните ви нужди. Перфектна
функция при придвижване между полетата или когато
нужното натоварване варира
Избор на целева скорост – позволява ви да превключвате
между предварително зададени три целеви скорости
4 режима на управление, които да
отговарят на индивидуалните ви нужди.
Автоматичен режим. След като бъде постигната желаната целева скорост, ще
напасне двигателя и трансмисията, за да може скоростта да бъде поддържана.
Круиз режим. Круиз режимът позволява на оператора да постигне зададена
целева скорост с натискането на бутон и да поддържа тази скорост с цел
постигане на оптимална икономичност и производителност.
Ръчен режим. Позволява на оператора ръчно да задава необходимите обороти
на двигателя и скорост, при движение напред, независимо едно от друго.
ВОМ режим. Веднага след включване на ВОМ-а, Аuto Command
ще работи за постигане на постоянна скорост на двигателя.
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Три регулируеми целеви скорости
Технологията Auto Command позволява на оператора да
зададе целева скорост от 30 м/ч до 50 км/ч и да я регулира с
точност до 0,01 км/ч. Без стъпки. Без промяна на диапазон.

Използвайте максимума от наличния въртящ момент
New Holland разработва своите трансмисии Аuto Command™
така, че те да могат да използват FPT двигателите Cursor 9
с ниски обороти и висок въртящ момент. При 40 км.ч. ECO
двигателят може да поддържа изключително икономичните
откъм гориво 1400 об.м.

Активно спиране и потегляне
Основна заслуга за безопасността на Аuto Command има
активната функция StopStart. Когато двигателят спре, трансмисията предотвратява движението на трактора напред
или назад. Дори и с тежък товар. Когато трансмисията поеме
задвижването, няма опасност от самопотегляне по стръмни
наклони

Балансирайте икономията
на гориво и производителността
При движение напред и работа в Автоматичен или Круиз
режим, използвайте Droop Control контролера, разположен
отдясно на оператора, за да зададете горната граница на
скоростта предавана от двигателя, за постигане на желаната
скорост на движение. Резултатът: постигате целевата скорост
при много по-ниски обороти на двигателя, като пестите
гориво. В режим ВОМ, използвайте Droop Control, за да
регулирате допустимото намаление на скоростта на ВОМ-а,
преди да понижите скоростта си на движение.
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МОСТОВЕ И ТРАКЦИЯ

Сцепление без аналог
Новата серия T8 има най-дългата колесна база в сегмента. Ultra Command моделите могат
да се похвалят с междуосие от 3450 мм., като за модела Т8.435 то е впечатляващите 3550 мм.
Това е с цели 500 мм. повече, в сравнение с най-близкия конкурент. По-дългата база означава
по-голяма стабилност при висока транспортна скорост, нужда от по-малко допълнителни
тежести и по-голямо сцепление при работа с теглич.

ДЪЛЖИНА НА БАЗАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ДЪЛЖИНА НА БАЗАТА НА НОВИТЕ Т8

Terraglide™ окачване на предния мост
Oкачването на предния мост Terraglide™ от New Holland
доказано защитава трактора, прикачния инвентар и оператора
от тежки шокови натоварвания по време на транспорт или в
полето. Сега предлага и допълнителна полза с подобрения
ъгъл на завиване. В комбинация с окачването на кабината
Comfort Ride™ вече можете да се насладите на плавен ход
без компромиси.
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Усилени мостове за тежки натоварвания
T8.435 стандартно е оборудван с усилени мостове.
Регулируемите 127 мм. мостове са конструирани така, че да
се справят с огромната мощност и въртящ момент на двигателя Cursor 9 и да ги превърнат в теглителна сила. Също
така могат да се оборудват с най-големите 2,15 м. гуми, като
900/60R42.

New Holland T8. Колесно предимство пред
останалите конвенционални трактори
Намален радиус на завой. Добре позиционираният преден
мост е съчетан със заострен преден капак на двигателя. Това
позволява на главините да завият до пълни 55°, дори при
машини с големи предни гуми или сдвоени колела.
Водеща в класа си маневреност. С радиус на завой от 4970
мм., колесният трактор T8 може лесно да завие и бързо да се
върне отново на работа.

22 SMARTTRAX™

SmartTrax. Предимството
на заден мост с вериги
Моделите Т8 SmartTrax са съществен напредък в проектирането на конвенционалните трактори, съчетаващ предимствата в
полето на колесния трактор с по-доброто сцепление и оптимизираният контакт с почвата на веижния. SmartTrax са не просто
алтернатива на задните колела. Те са разработени специално за серията T8 и могат да се поръчат за моделите T8.380, T8.410
и T8.435. Детайлни модификации на трансмисията и предавките гарантират предаването на максимална мощност и въртящ
момент към веригите за надеждна производителност и при най-взискателните приложения.

Комфорт като стандарт
Твърдите вериги нe могат да поемат шокови натоварвания като гумените. Опционалното окачване на предния мост и стандартното окачване на кабината на T8 SmartTrax помагат за смекчаване на шоковите натоварвания и предлагат истински комфорт и
предимство пред машините с вериги на двете оси.

Завой без увреждане
на почвата
При остър завой, може да се
получи увреждане на
почвата, вдлъбнатини и
буци. Със SmartTrax,
острите завои са по-точни
и по-щадящи. Резултатът:
край на увреж-дането на
почвата

Пълна мощниост
при завой
Когато се работи в края на
реда или около
препятствия, където се
изисква завиване с
инвентар спуснат в земята,
SmartTrax има предимството да поддържа пълна
мощност през целия завой.
Със SmartTrax, движението
напред не се компрометира
от насочването.
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Следване на контура
На неравен терен SmartTrax може точно да следва контура
на почвата. Резултатът? Непрекъснат контакт с почвата и
безупречна работа в различни условия и терени. Истинска
многофункционалност от New Holland.

Предимствата на Terralock™
Комбинацията от задвижване с предни колела и SmartTrax
предоставя изключително сцепление. Управляващите предни колела осигуряват гъвкавост, като на конвенционален
трактор, докато системата за управление на блокажа на диференциала Terralock™ осигурява точно следване на посоката
при работа, без приплъзване в хлъзгави участъци, за разлика
от машините с вериги и на двете оси. При тежки почвообработки T8 SmartTrax ви предоставя оптимален баланс на
мощност и ефективност.

Повишена производителност
Тръгнете по-рано и работете по-дълго. По-лекият отпечатък
има очевидни предимства, като намаляването на компресирането на почвата. Но той може да ви спечели и други
ползи. Със SmartTrax можете да започнете работа по-рано
и да останете на полето до по- късно, в условия, които биха
компрометирали представянето на трактоори с вериги и на
двете оси. Производителността и грижата за почвата могат
да вървят ръка за ръка.

Гарантирана многофункционалност
Интегрираният преден навес и ВОМ е напълно съвместим
с навесните и полунавесни имплименти и не служи само за
закачане на предни тежести. Друго уникално предимство на
T8 SmartTrax.
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Точната верига за вашето поле
Технологията на New Holland с гумени вериги SmartTrax™ е резултат на много години интензивни изследвания и развитие в
сътрудничество със земеделски производители от цял свят. SmartTrax™ включва накои от най-модерните технологии, за да ви
гарантира безупречно представяне. Ден след ден, през цялата година.

Чугунени задвижващи колела

Прозрачни капачки
на лагерите за следене
на нивото на маслото

Контакт със 7-8 зъба на
задвижващото колело

Автоматична
хидравлична система за
опъване на веригата

Три “ленивеца”
монтирани на гумено
окачване
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+325%

ГОЛЯМА ПЛОЩ НА СТЪПКАТА

Висока флотация
Контактната площ с почвата на веригите SmartTrax е с 325%
по-голяма отколкото на гумите. Разпределението на тежестта
намалява компресирането.
IF 710/75R42

76.2cm SmartTrax™

Ширина на веригата
SmartTrax моделите могат да бъдат оборудвани с вериги с ширина от
45,7; 61 и 76,2 см. Без значение дали отглеждате редовите култури,
или се грижите за много акри, има SmartTrax опция, която да отговори
точно на специфичните ви нужди.

45.7cm

61cm

SmartTrax размери
45.7cm
193 см. разст. м/у веригите (Фабрично)
l
203,2 см. разст. м/у веригите (Фабрично)
l
223,5 см. разст. м/у веригите (Фабрично)
l
304,8 см. разст. м/у веригите (Фабрично)
l
345,4 см. разст. м/у веригите (DIA)
l
365,8 см. разст. м/у веригите (DIA)
l
386,1 см. разст. м/у веригите (DIA)
l
l Налично

76.2cm
61cm
l

76.2cm
–
–

l

l

l

l

l*

l

l

l

l

l

l

– Не е налично * Не се предлага фабрично, но е на
разположение като доокомплектовка от вашият дилър

Разстояние между веригите
Разработени за световните пазари, моделите T8 SmartTrax
могат да бъдат доставени с разстояние между веригите от
193 см. до 386.1 см. Какво ще кажете за гъвкавостта на New
Holland?
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Готови за съвременните изисквания
Тракторите за тежки обработки се нуждаят от солидна задна навесна система, която да повдига тежкия прикачен инвентар.
Тракторите от серия T8 на New Holland отговарят на това предизвикателство с навесна система с товароподемност до
10,927 кг., и възможност да повдигат и спускат прикачния инвентар бързо и ефективно. За допълнително повишаване на
производителността, всички модели са оборудвани със система НTS (Запаметени завои в края на реда). Тя е създадена да
намали умората и да гарантира, че сложните маневри при завой в края на реда ще се извършват бързо и лесно. Системата HTS
се използва лесно и може с лекота да се настрои в движение, за да отговори на променящите се условия при работа.

Всички модели могат да бъдат оборудвани с
напълно интегрирана предна навесна система
с товароподемност 5810 кг. В допълнение, може
да се оборудват и с преден ВОМ
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Хидравлична помпа MEGAFLOW™
Можете да изберете между стандартна помпа с дебит 166л./м. и MegaFlow™
с повишен капацитет и дебит 282 л./м. При повишено натоварване на
хидравликата системата за управление на мощността на двигателя (ЕРМ), ще
ви предостави допълнително до 71 к.с.

Затворен център на хидравликата
спрямо натоварването
Хидравличният капацитет отговаря точно на натоварването,
за да ви спести гориво и да оптимизира работата ви

Електронен контрол на хидравличните двойки
Регулирайте дебита чрез тъч-скрийн монитора Intelliview IV и
настройте времето и диапазона за съответната задача

Колко задни хидравлични двойки са ви нужни?
Стандартно тракторите T8 имат четири хидравлични
двойки. Те могат да се управляват със стандартните цветни
контролери намиращи се на подлакътника SideWinder™ II.
Две от хидравличните двойки могат да се управляват и от
бутони на джойстика Command grip™, или от хидравличния
джойстик, ако е поръчан такъв

ВОМ
Налична е опция за преден ВОМ 1000 об./м. Задният ВОМ
предлага 540/1000 об./м., или вариант за усилено натоварване
с опашка с 20 шлици и 1000 об./м. Управлението на ВОМ-а е
интегрирано в системата НTS

28 ОБСЛУЖВАНЕ И ОЩЕ ЗА НОВИТЕ Т8

360°: T8.
Моделите от новата серия Т8 са конструирани да прекарват повече време на полето и по-малко в двора. Всички точки за
сервизиране на машината са лесно достъпни, а изключително дългите сервизни интервали означават, че тези трактори ще
прекарат повече време в работна среда.
Капакът на двигателя е
цял и се отваря широко
за пълен сервизен достъп

Вградено стъпало прави
почистването на предното
стъкло лесно и безопасно

Допълнете бутилката
с течност за чистачки
през задния прозорец

Стълба от дясната страна ви
помага в почистването на
дясното стъкло, за по-добра
видимост при работа

Можете да проверите, почистите или смените въздушния филтър на двигателя
без да повдигате капака

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

Точките за проверка и допълване на двигателно масло са с
лесен достъп, без да е необходимо отваряне на капака. Това
прави рутинните проверки
по-бързи и обслужването
по-лесно. Сервизните интервали за двигателя са удължени
със 100%, на 600 часа

Точката за зареждане на
99-литровия резервоар за
AdBlue® е разположена точно
зад тази за основния дизелов
резервоар, за ваше улеснение.
Може единствено да го допълвате,
при зареждане на големият
647-литров горивен резервоар.
За по-голяма сигурност и двата
резервоара се заключват.

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*		
Брой цилиндри / Аспирация / Клапани		
Отговаря на регулации за емисии на двигател		
Система eCOBlue™ SCR hI-eSCR (селективна каталитична редукция)		
Горивна система – акумулираща горивна система с високо налягане		
Работен обем
(cm3)
Вътрешен диаметър и ход
(mm)
Одобрен бленд биодизел**		
Максимална мощност с ЕPM - ISO TR14396 - eCe R120
[kW / hp(CV)]
[kW / hp(CV)]
Максимална мощност ISO TR14396 - eCe R120
Номинална мощност с ЕPM - ISO TR14396 - eCe R120
[kW / hp(CV)]
Номинална мощност - ISO TR14396 - eCe R120
[kW / hp(CV)]
Номинални обороти на двигателя
(rpm)
Максимален въртящ момент - ISO TR14396 @ 1300 - 1400rpm
(nm)
Резерв от въртящ момент Стандарт / ЕPM
(%)
Виско-съединител на перката за охлаждане		
Екологичен маслен филтър		
Моторна спирачка		
Капацитет дизелов резервоар Аuto Command
(Litres)
Капацитет дизелов резервоар Ultra Command
(Litres)
Капацитет дизелов резервоар T8 SmartTrax™
(Litres)
Капацитет резервоар за adBlue®
(Litres)
Сервизен интервал
(hours)
Пълна Автоматизирана Трансмисия Ultra Command™
Система IntelliShift™ 		
Система за контрол на скоростта (GSM)		
Пълна автоматизирана трансмисия 18 x 4 Ultra Command™ (40kph)		
(kph)
Минимална скорост
Пълна авт. Трансмисия 19 x 4 Ultra Command™ (40kph eCO or 50kph)
(kph)
Минимална скорост
23 x 6 Ultra Command™ (40kph with Creeper)		
(kph)
Минимална скорост
Постоянно променлива трансмисия Аuto Command™ 		
Функция активен СтопСтарт		
Силов контрол на движението		
Аuto Command™ Continuously Variable Transmission (50kph)		
Мин. скорост / Макс. скорост @ 1400rpm
(kph)
Auto Command™ Continuously Variable Transmission (50kph)		
Мин. скорост / Макс. скорост @ 1725rpm
(kph)
Ел. система
(amps)
12 – волтов алтернатор
Капацитет на акумулатор
(CCa)
Мостове
SmartTrax™ rear tracks		
Преден мост 4WD		
Terraglide™ окачване на преден мост		
Ъгъл на кормилно ъправление Стандартно/ Terraglide™ преден мост (°)
(mm)
Радиус на завиване Стандартно / Terraglide™ преден мост
Terralock™ функции		
Динамични предни калници		
Регулируем заден мост		
Усилен регулируем заден мост		
Хидравлика
Затворена централна отчитаща товар (CCLS)		
Дебит основна помпа Стандарт / Опция MegaFlow™
(Lpm)
Електронен контрол (ЕDC)		
Хидравлични изводи
Тип		
Максимален брой на задните хидравлични двойки		
Контрол с джойстик		
Навесна система
Категория на задната навесна система
III / IIIn
Максимален подемен капацитет в сверичните накрайници
(kg)
Категория на предната навесна система
II
Подемен капацитет на предната навесна система (610mm in front of ball ends) (kg)
ВОМ
Автоматичен плавен старт		
Обороти на двигател: 540 / 1000rpm
(rpm)
Автоматично ВОМ управление		
Преден ВОМ (1000 об/мин)		
Спирачки
Моторна спирачка		
Електронна спирачка за паркиране		
Хидравлична спирачка за ремарке		
Пневматична спирачна система за ремарке		

T8.320

T8.350

T8.380

T8.410

T8.435

FPT Cursor 9
6 / WT / 4
Tier 4B / Stage 4

FPT Cursor 9
6 / eVgT / 4
Tier 4B / Stage 4

FPT Cursor 9
6 / eVgT / 4
Tier 4B / Stage 4

FPT Cursor 9
6 / eVgT / 4
Tier 4B / Stage 4

FPT Cursor 9
6 / eVgT / 4
Tier 4B / Stage 4

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

8700
117x135
B7
235 / 320
209 / 284
210 / 286
184 / 250
2000
1407
40 / 40

8700
117x135
B7
258 / 351
232 / 315
232 / 315
206 / 280
2000
1558
40 / 41

8700
117x135
B7
281 / 381
255 / 347
255 / 347
229 / 311
2000
1708
40 / 40

8700
117x135
B7
301 / 409
275 / 374
276 / 375
250 / 340
2000
1800
40 / 37

8700
117x135
B7
320 / 435
307 / 417
305 / 415
279 / 380
2000
1850
39 / 27

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

609
647
–
99
600

609
647
–
99
600

609
647
670
99
600

609
647
670
99
600

609
–
670
99
600

l

l

l

l

l

l

l

l

–
–
–
–
–
–
–
–

l

l

l

l

3.35

3.34

3.34

3.34

O

O

O

O

3.35

3.34

3.34

3.34

O

O

O

O

0.98

0.97

0.97

0.97

O

O

O

O

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

0.03 / 40

0.03 / 40

0.03 / 40

0.03 / 40

0.03 / 40

O

O

O

O

O

0.03 / 50

0.03 / 50

0.03 / 50

0.03 / 50

0.03 / 50

200
1900

200
1900

200
1900

200
1900

200
1900

–

–

O

O

O

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

55 / 55
4970 / 4970

55 / 55
4970 / 4970

55 / 55
4970 / 4970

55 / 55
4970 / 4970

55 / 55
4970 / 4970

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

l

l

l

l

l

–

–

–

O

l

l

l

l

l

l

166 / 282

166 / 282

166 / 282

166 / 282

166 / 282

l

l

l

l

l

електро хидравлични
6

електро хидравлични
6

електро хидравлични
6

електро хидравлични
6

електро хидравлични
6

O

O

O

O

O

III / IIIn
8843
II
5810

III / IIIn
8843
II
5810

IVn / III
9705
II
5810

IVn / III
10927
II
5810

10927
5810

l

l

l

l

l

1804

1804

1804

1804

1804

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Модели

T8.320

Кабина
Кабина с FOPS - OeCD код 10 ниво 1		
Ниво на категория - en 15695		
Прозорец с висока видимост отдясно		
hID/LeD lighting pack		
Седалка Аuto Comfort™ с предпазен колан		
Кожена седалка Аuto Comfort™ с предпазен колан		
Седалка за инструктор с предпазен колан		
Луксозен пакет (кожен волан и стелки)		
Подлакътник SideWinder™ II 		
Commandgrip™ ръкохватка		
Електронна настройка на подлакътник SideWinder™ II 		
Климатик
Автоматичен контрол на климата		
Филтри за въздушна рециркулация		
MP3 Радио		
MP3 Bluetooth Радио (телефонни разговори свободни ръце)		
Широкоъгълни телескопичнизащитени от чупене огледала		
Окачване на кабината Comfort Ride™		
headland Turn Sequencing (НTS)		
Монтирани на калниците външни контроли		
Монитор на страничната колона		
IntelliView™ IV цветен монитор с ISO 11783 конектор		
С подготовка за IntelliSteer® автоматично управление		
PLM® Connect Телематика		
Оптимално ниво на шум в кабината - 77/311 eeC
[dB(a)]
Монтирани фабрично въртящи се сигнални светлини (1 / 2)		
Тегла
Минимално без баласт: Ст. Преден мост/Включително SmartTrax™ (kg)
(kg)
Terraglide™ окачване на преден мост / Включително SmartTrax
Макс. Разрешено тегло при 50kph*** (КолесенT8)
(kg)
Макс. Разрешено тегло при 40kph (T8 SmartTrax)
(kg)

T8.350

T8.380

T8.410

T8.435

l

l

l

l

l

2

2

2

2

2

l

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

68

69

69

69

69

O

O

O

O

O

10,715
11,235
17,500
-

10,840
11,360
17,500
-

10,840 /16,300
11,360 /16,500
17,500
20,000

10,915 /16,300
11,440 /16,500
18,000
20,000

12,514 /16,300
13,039 /16,500
18,000
20,000

l Стандартно

O Опция – Не е налично * Разработен от FPT Industrial
** Блендът био-дизелтрябва изцяло да отговаря на последната спецификация за гориво на 14214:2009 и работата трябва да бъде в съответствие с насоките в ръководството на оператора
*** Европейски Магистрални рестрикции

C
D

G
E
A

F
B

Dimensions
With rear tyre / track size****		
A Цялостна дължина, вкл. баластен пакет и задна
B Минимална ширина
C Височина от центъра на задния мост до горната
D Обща височина
E Колесна база Ultra Command / Аuto Command
F Ширина на следата (мин. / макс.)
G Разст. от земята (в зависимост от присп. за закачване на теглич))

(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(mm)

620/70R42
6247
2534
2475
3338
3450 / 3500
1727 / 2235
378

710/70R42
6247
2534
2475
3407
3450 / 3500
1727 / 2235
364

**** Налични са задни гуми, различни от споменатите: 650/85R38, 710/70R38, 800/70R38, 710/75R42, 900/60R38
***** Само Ultra Command модел с усилен заден мост

900/60R42*****
6477
2534
2475
3435
3550
1727 / 2237
409

45.7cm SmartTrax
6606
2787
2472
3450
3550 / 3550
1930 / 3860
441

61cm SmartTrax
6606
2787
2472
3450
3550 / 3550
1930 / 3860
441

76.2cm SmartTrax
6606
2997
2472
3450
3550 / 3550
2235 / 3860
441

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: 0884 971856 ; 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

