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ПОВИШЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
И ПРЕВЪЗХОДЕН КОМФОРТ
МОДЕРЕН ВАРИАНТ НА КЛАСИЧЕСКИ ФАВОРИТ
TD5 надграждат любимата класика със съвременно изпълнение и функционалност. Серията включва четири
модела. На върха й е флагманът, моделът ТD5.115, който със завидната си мощност от 114 к.с. се справя
безпроблемно с всички задачи. Четирите модела от серията разполагат с нови Tier 4A двигатели, които
предлагат по-голям въртящ момент, по-нисък разход на гориво и множество други подобрения. Бюджетната
ТD5 серия разполага с множество допълнителни, съвременни функции. Искате още?
Какво ще кажете за впечатляващите елементите с отличителен New Holland дизайн, които не само изглеждат добре, но и повишават и производителността. Хубав външен вид или функционалност? TD5 има и двете.

ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА
TD5 е проектиран за работа. Водещите в класа сервизни интервали от 600 часа и удобните точки за
ежедневна поддръжка означават, че ще прекарвате повече време в това, което TD5 прави най-добре
– работа. Какво още? Икономични и надеждни двигатели, 100% съвместими с биодизел. Дори може
да заредите своя TD5 с гориво, което сами сте произвели във фермата си.

АБСОЛЮТНО УДОВОЛСТВИЕ ОТ ШОФИРАНЕТО
Скоро няма да имате търпение да прекарвате дори повече време в трактора си. Кабината VisionView™
предлага продуктивност и панорамна видимост към всички имплименти, включително и при работа
с челен товарач, благодарение на люка за повишена видимост. Мощния климатик ви осигурява хлад
дори и в най-горещите дни, а версията без кабина е глътка свеж въздух със специално проектираната
здрава и комфортна платформа.

ТОЧНО ТАКЪВ, КАКЪВТО ПИШЕ НА КАПАКА НА ДВИГАТЕЛЯ
Мощността на тракторите TD5 е видна за всички. Как? Много просто,
пише я на капака на двигателя. С “5” е означена серията, а следващите
две или три цифри, например “115”, показват максималната мощност на
двигателя, закръглена до 5. Символът “D” е съкращение от „традиционен
трактор, серия Делукс“. Какво означава това за вас? Че вие спокойно
можете да закупите TD5, сигурни, че неговото представяне, надеждност и
доказано „Делукс“ потекло, напълно ще отговорят на вашите изисквания.
За оптимална продуктивност, доверете се на NEW HOLLAND.

ГЪВКАВОСТ
Новият TD5 е едновременно момче за всичко и господар на всички. Той е еднакво добър при работата с челен това-рач
и в икономически най-изгодния вариант без кабина. Освен това може да бъде конфигуриран с две или четири
задвижващи колела, за да отговори напълно на нуждите на вашата ферма. Многофункционалността е стандарт.

МОЩНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Ако искате трактор който работи толкова усилено, колкото и вие, TD5 е решението за вас. Специално разработените
Common Rail двигатели ви предоставят ефективност и надеждност. Двигателите захранващи четирите модела на
серията отговарят на Tier 4A и предлагат максимална мощност до 114 к.с. и максимален въртящ момент до 457 Nm,
което ви гарантира оперативна гъвкавост. Впечатляващото съотношение на тегло/мощност от едва 33,6 кг./к.с. на TD5
ще намали разхода ви на гориво и слягането на почвата, и ще повиши сцеплението. Многобройните допълнителни
функции, включващи и монтирания на кормилната колона хидравличен Powershuttle левер, допълнително повишават
производителноста ви.
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РАБОТНА СРЕДА

КОМФОРТНИ КАБИНИ ЗА ТРУДОЛЮБИВИ ФЕРМЕРИ
ПЕРФЕКТЕН ИЗГЛЕД КЪМ ВАШАТА ФЕРМА
Напред. Назад. Встрани. Отгоре до долу. Кабината с 5.5 м2 остъклена площ ви дава кристална видимост на 360°,
при всяко движение и всеки изминат километър. Новата отворена позиция на колоните на кабината осигурява пряка
видимост, а това означава по-висока прецизност на операциите. Ето защо NEW HOLLAND разработи прозрачния
люк на покрива. Този люк предлага перфектна видимост при работа с челен товарач, като същевременно ви спестява
неприятния дискомфорт във врата.

РЕГУЛИРАНЕ
Настанете се в кабината VisionView™ и се насладете на удобната работна среда, конструирана, за да повиши
вашата производителност. Прецизно настройте колоната за управление спрямо най-удобната и естествена
за вас позиция, от педала на пода. Гладкият под позволява да поставите крака си където пожелаете и прави
поддържането на чистотата в кабината още по-лесно. Тази малка-голяма кабина предлага много пространство,
за повече комфорт през дългите дни работа. В случай, че искате да излезете, можете да го направите през една
от двете широки врати, в ляво или дясно. Изключително практично в животновъдни стопанства.

КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН
Делукс седалката с въздушно окачване разполага
с напълно интегриран подлакътник, осигуряващ
целодневен комфорт. Има достатъчно пространство и за
стандартен размер допълнителна седалка с колан.
Версията без кабина е оборудвана с устойчиви на
климатичните условия седалки от винил, както за
оператора, така и за инструктора.

ПОДГОТОВКА ЗА РАДИО
Всички модели стандартно разполагат с
радио подготовка, съвместима с всички
трафиционни размери радиа. Просто
изберете своя дизайн радио и го монтирайте.
Музика за ушите ви.

КОНТРОЛИРАЙТЕ КЛИМАТА В КАБИНАТА
Климатикът на TD5 е разработен с изцяло нова
концепция с девет вентилаторни отвора, прецизно
разпределени в кабината, за да ви предоставят
пълен комфорт, независимо от сезона. Ефективните
размразяващи отвори насочват мощна струя въздух към
предното стъкло, за да ви гарантират бързо потегляне,
дори и в най-тежките зими. Монтираните на дясната
колона контроли са удобно разположени
и могат да бъдат интуитивно настройвани в
движение.

ВАРИАНТ БЕЗ КАБИНА С FOPS ЗАЩИТА
Всички модели се предлагат и във вариант без кабина, и
могат да бъдат оборудвани с навес отговарящ на FOPS
изискванията за безопасност.
На практика дори при този вариант операторите могат да
се възползват от пълния комфорт и ергономичните
предимства на версията с кабина, благодарение
на защитния покрив и специално проектираните
компоненти, предпазващи ви от атмосферните условия.

ВГРАДЕН СВЕТЛИНЕН ПАКЕТ
Всички модели са оборудвани с пълен набор от напълно
интегрирани работни светлини с променящ се ъгъл,
позволяващ оптимално позициониране. Широко
разпръскване на светлината, перфектно за култивиране
вечер. Задните работни светлини са интегрирани в
тавана на кабината за по-лесна работа при ниски
помещения, или надвиснала растителност. Интуитивните
контроли са разположени на дясната колоната на
кабината.
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УПРАВЛЕНИЕ

ВСИЧКО ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ Е ВЕЧЕ ТУК
ФУНКЦИАЛНОСТТА НЕ Е БИЛА ПО-КОМФОРТНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА
NEW HOLLAND избира семпъл подход в проектирането на новата кабина
VisionView™. Вие сте центърът, около който е изграден дизайна, тъй като всеки
фермер прекарва часове зад волана. Обновените материали и високите стандарти
при монтиране и сглобяване подобряват усещането зад волана. Светло сивия
интериор на кабината я прави светла и просторна, и й придава модерно усещане.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОМ-А
Всичките контроли на ВОМ-а се намират
от лявата страна. Изборът на скорост
става лесно, посредством удобен лост.
Подпомаганото от хидравлика
активиране на ВОМ-а гарантира плавно
включване, както и подобрена
безопасност, благодарение на функцията
„автоматично деактивиране“, която ви
предпазва от аварии, с натискането на
един бутон.

МЯСТО ЗА ВСИЧКО И ВСИЧКО
НА МЯСТОТО МУ
Поддържането на трактора чист
и подреден никога не е било
по-лесно. Двете големи отделения за
съхранение са перфектни за личните
вещи, които се налага да носите със
себе си, както през зимата, така и
през лятото. Специалната поставка за
чаша означава, че освежаващата
напитка ще е само на една ръка
разстояние. Специалният слот под
радиото е идеален за мобилния ви
телефон, или MP3 плейър, който
лесно можете да включите към
радиото.

ЕРГОНОМИЧНИ КОНТРОЛЕРИ
ЗА НЕВЕРОЯТНА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Всички контролери за основните
функции на трактора като ръчна газ,
смяна на предавките и управление на
навеса, както и ръчките за
хидравличните двойки са удобно
разположени от дясната страна на
оператора.
Напълно интегрираният, ергономично
разположен джойстик за челния
товарач, както и лостът за смяна на
посоката, прилягащ удобно в ръката,
са гаранция за увеличаване на
производителността и намаляване на
умората при работа с челна товарачна
уредба.

ДВИГАТЕЛ

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ.
ПОДОБАВАЩА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Цялата серия TD5 е оборудвана с нови F5C комън рейл 3,4 л.
двигатели, разработени от FPT Industrial в съответствие
с Tier 4A. Подобрените, мощни и супер тихи двигатели
от 86 - 114 к.с. с въртящ момент от 457 Nm гарантират
производителност и комфорт. Със съотношението си тегло/
мощност от едва 33.6 кг./к.с. TD5 е вашият перктен партньор
на полето. За постигане на Tier 4A стандартите се използва
охлаждаща редукция на изгорелите газове (CEGR). Това е в
синхрон със стратегията на NEW HOLLAND, която предвижда
използването на CEGR за намаляване на горивните разходи и
нуждата от охлаждане на системата. Всичко това допринася
за изключителна ефективност. Точно това, което се очаква от
лидерите в Чистата енергия.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА ТУРБОКОМПРЕСОРА И ИНТЕРКУЛЕРА
Тракторите TD5 предлагат перфектен баланс
между модерно мислене и доказан дизайн.
Най-новото поколение турбокомпресори
гарантират ненадмината ефективност. В
допълнение, мощни интеркулери с постоянно
ниво на представяне, дори и в най-горещите
летни дни, поддържат постоянен поток от
студен въздух, за по-ефективно изгаряне.
Намаляване на оперативните разходи.
Винаги.
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ЗАДВИЖВАНИ ОТ FPT INDUSTRIAL
Когато става въпрос за технологията постигаща най-висока степен на очистване, съвместима с Tier 4A - 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 и я въвеждат в масово
производство през 1997 в Alfa Romeo 156. Те
първи въвеждат технологията и в земеделските машини – в тракторите TS-A. Пионери.
Винаги.
По-чисти: За последните 5 години Fiat SpA е с
най-ниските CO2 емисии от всички автомобилни производители в Европа. По-чиста
енергия, навсякъде.
Доказани: За последните 5 години FPT
Industrial вече има произведени над 250,000
двигатели. Надеждност. Потвърдена.
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МОЩНОСТЕН ДИАПАЗОН
Четирите модела от серията TD5 завършват с топ модела
TD5.115, с максимална мощност от 114 к.с., така че може да
разчитате, че винаги ще разполагате с нужната ви мощност.
Максиналният въртящ момент се постига при 1500 rpm. Какво
означи това? 1500 rpm означава по-голяма гъвкавост на
двигателя, по-висока ефективност при по-нисък разход на
гориво и по-тиха работа. Освен това максималната мощност
се постига при 1900 rpm и е на разположение до 2300
rpm, най-често използваният работен диапазон, за висока
производителност при всички дейноси, включително ВОМ и
високоскоростен транспорт. Това е едно печелившо решение.

Водещите в сектора сервизни
интервали от 600 часа означават,
че ще прекарвате повече време
на полето и по-малко в сервиза.
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ИЗБЕРЕТЕ ТОЧНАТА ТРАНСМИСИЯ
NEW HOLLAND знае, че всеки фермер има своите индивидуални изисквания, както и че
интелигентна иновация означава да предлагаш изпробвани решения за подобряване на
ефективността. Ето защо можете да конфигурирате трансмисията на своя TD5 така, че да
отговори максимално на нуждите ви.
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БЪРЗО И БАВНО – ИМАТЕ ВСИЧКО
12x12 Shuttle Command е създадена за стопанства,
в които се изисква прецизна смяна на скоростта
напред/назад. С четири скорости в диапазон
можете фино да настроите работната скорост в
зависимост от набора имплименти. Вариантът
20x12 Creeper достига минимална скорост от 0.32
км/ч и транспортна скорост от 40 км/ч, идеалният
избор за специализирани приложения каквото е
зеленчукопроизводството.

ДВЕ ИЛИ ЧЕТИРИ – ВИЕ РЕШАВАТЕ
TD5.95 може да бъде конфигуриран с две или
четири задвижващи колела, за да отговори
напълно на специфичните ви изисквания
Вариантът на TD5.95 с две задвижващи колела
е с радиус на завиване от едва 3,8 м., което е
идеално за традиционни ферми с тесни дворове.
Вариантът с четири задвижващи колела е
с радиус на завиване от 5,2 м. и с отлично
сцепление, както може да се очаква.

ГОЛЯМ НАБОР ОТ ПРЕДЛАГАНИ РАЗМЕРИ ГУМИ TD5
е единственият трактор в своя клас, който е съвмаестим с
гуми от клас R38. Какво ви дава това? По-добро
сцепление при тежко натоварване, както и намалено
компресиране на почвата поради разширения отпечатък
на гумата. Какво още? Какво ще кажете
за по-висок просвет, на който да разчитате при
зеленчукопроизводство.

ПЕРФЕКТЕН ЗА РАБОТА
С ЧЕЛНА ТОВАРАЧНА УРЕДБА
Хидравличният Powershuttle превключвач
монтиран на кормилната колона осигурява
плавна смяна на посоката, идеална
за прецизна работа с челен товарач.
Ергономично разположеният лост приляга
удобно в ръката. На разположение в
моделите TD5.85 – TD5.115 с трансмисия
12x12 Hydraulic Powershuttle, без
Creeper, той води до повишаване на
производителността, намаляване на умората
и подобряване на безопасността.

БЕЗОПАСНО СПИРАНЕ
Вече може да се движите с висока скорост
и пълно ремарке напълно спокойно,
благодарение на подобрената с
внушителните 15% спирачна система.
Повишената безопасност при транспорт се
дължи и на автоматичното зацепване на 4
х 4 задвижването спомагащо спирането.
Транспортиране на зърно по планински
пътища. Няма проблем! Увеличеното
междуосие подобрява сцеплението и
стабилността.
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КОНСТРУИРАН ЗА ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
NEW HOLLAND знае, че пълната интеграция е далеч по-добро решение от нещо, което ще бъде монтирано в
последствие. Ето защо TD5 е проектиран с презумция за челна товарачна уредба. TD5 е напълно съвместим с
челните товарачи 700TL на NEW HOLLAND. Предлагат се 3 модела, които да отговорят на индивидуалните ви
изисквания. С подемен капацитет от 2000 кг. до 2539 кг. и височина на повдигане от 3,4 м. до 3,7м., имате
възможност да изберете перфектния товарач за всяка ситуация.

FOPS – ЗА СИГУРНА И СПОКОЙНА РАБОТА
И двете версии на TD5, с кабина и без – опционално оборудвани с козирка, се предлагат с FOPS технология за
защита от падащи предмети.
МОДЕЛИ		
Макс. височина на повдигане (м)
Макс. товароподемност
(кг)
TD5.85
TD5.95
TD5.105
TD5.115
l препоръчително

O Опция

720TL
3,4
2000
l
–
–
–

– Не е налично

730TL
3,7
2060
O
l
O
O

740TL
3,7
2539
O
O
l
l

ПОГЛЕДНЕТЕ НАГОРЕ КАКВО ВИЖДАТЕ?
Вашият товарач, разбира се! Дизайнът на
панела на покрива позволява перфектна
видимост по цялата работна траектория на
товарачната уредба. От комфорта на своето
място може да проследите кофата от нивото
на земята до пълната височина на
повдигане. Ослепително слънце? Просто
дръпнете интегрирания сенник
и се защитете от слънчевите лъчи.

НИСКИ ТОЧКИ ЗА МОНТИРАНЕ
Ниско разположените скоби за
монтиране на челната товарачна уредба
гарантират изключителна видимост
при работа с или без товарач. Освен
това ниското разположение на скобите води
до по-нисък център на тежестта
на целия трактор, което подобрява
стабилността при транспортиране на
максимални товари, дори и при крайно
повдигнато положение.

ПРЕДИМСТВОТО
НА БЪРЗИТЕ ВРЪЗКИ
Челният товарач може бързо и лесно да бъде
закачен благодарение на технологията на
бързите връзки. Само една бърза връзка ви е
нужна за закачане на имплемента. Това
означава повече време на полето и по-малко
в двора. Постоянно ли използвате челния
товарач? Намалете оперативните си
разходи, като го свалите, когато не ви е
нужен – удобно и лесно, чрез бързите
връзки. За безопасно съхранение, после го
поставете на вградените в него стойки.
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ХИДРАВЛИКА В ОТГОВОР НА ВАШИТЕ НУЖДИ
ХИДРАВЛИКА, КОЯТО С ЛЕКОТА СЕ СПРАВЯ СЪС ЗАДАЧИТЕ
Хидравликата на TD5 е проектирана така, че да ви предложи оперативна гъвкавост
без значение какви задачи й поставяте. Като опция се предлага хидравлична помпа с
дебит от 63 л./м., която може да бъде поръчана при всеки модел от серията и е напълно
достатъчна, за да се справя безпроблемно с ежедневните задачи във фермата.
Специалната 37 л./м. сервизна помпа гарантира лекота на кормилното управление без
компромис дори и при работа с челен товарач.

МОНТИРАНИ В СРЕДАТА
ХИДРАВЛИЧНИ ДВОЙКИ ЗА
ПОВИШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
TD5 може да се конфигурира с 2 монтирани
в средата хидравлични двойки, които да
контролирате лесно, чрез ергономичен
джойстик. Може да изберете и вариант
с до 3 задни хидравлични двойки, които се
активират изключително прецизно от
лостовете в кабината.

МЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ НА ПОТОКА

LIFT-O-MATIC™ PLUS

Прецизният контрол на хидравличния
потока Flexion Bar™ предлага доказа-на
продуктивност в поддържането на
равномерна дълбочина на работа на
имплиментите, включително след завой
в края на реда.
Тази лесна за работа система използва
специални бутони разположени в дясно
от оператора. Изключителната технология Lift-O-Matic™ позволява вдигането и
спускането на имплимента в края на
реда, само с едно докосване.

На разположение при новите
модели от горния мощностен
диапазон на серията TD5 е
системата Lift-O-Matic™
Plus. С помощта на
ергономичен лост можете да
спускате
и вдигате имплимента на
предварително зададена
работна дълбочина, отново и
отново. Ден след ден.

ЗДРАВ, МОЩЕН И СТАБИЛЕН
Задната навесна система е преминала строг процес на тестове и
контрол на качеството, за да ви гарантира върхова производителност и
надеждност. Навесът е категория II и е с капацитет на повдигане 3565
кг., което означава, че можете да работите с лекота и с най-тежкия
прикачен инвентар. Когато е оборудвана с допълнителни цилиндри,
навесната система на трите модела – TD5.95, TD5.105 и TD5.115, може
да вдигне достойните за Херкулес 4700 кг*. За още по-висока
производителност използвайте опционалното оборудване с бързи
връзки за лесно закачване на прикачния инвентар от комфорта на
кабината.
* 4500 кг. с гуми R38

ДИРЕКТНА ПРЕДАВКА НА ВОМ-А

ИКОНОМИЧНА СКОРОСТ НА ВОМ
Системата за директно задвижване на ВОМ-а намалява загубите
на мощност от двигателя, както и броя на износващите се части в
трансмисията, което води до повишаване на производителността и
надеждността. Включването на съединителя на ВОМ-а става чрез лост
разположен в кабината, позволяващ на оператора да приложи
постепенно мощност към имплимента. Скоростите на ВОМ-а, които са
на разположение са: наземна, 540 и 540 ЕСО, която се постига при още
по-ниски обороти на двигателя от 1535 rpm. Това води до намаляване
на разхода на гориво и на шума в кабината.
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360°: TD5
Новият TD5 е конструиран така, че ежедневната
поддръжка да е изключително лесна и удобна. Всички
точки за сервизиране на машината са лесно
достъпни, а изключително дългите сервизни
интервали означават, че тези трактори ще прекарат
повече време в работа на полето!

• Проверката, почистването

и смяната на въздушния
филтър стават бързо, лесно
и без инструменти

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

Проверката на
нивата на
двигателното
и хидравличното
масло става бързо
и лесно, без да е
нужно отварянето на
предния капак

• Допълнете бутилката с
течност за чистачки
през задния прозорец

• Системата за охлаждане
се отваря изцяло, за да
бъде почистването побързо и лесно

НАВИГАЦИЯ: ВАШЕТО РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
EZ-Guide 250 е вашето решение за прецизно земеделие.
Може да използвате и допълнителен GPS приемник,
снабден с дисплей с висока резолюция, за да
направите операции, като торенето, по-лесни и
прецизни. Системата е лесна за инсталиране и
експлоатация, и позволява бърз трансфер на данни към
вашия компютър, благодарение на порта за USB флаш
памет.

• Въздушният филтър
на кабината се
почиства и подменя
бързо и лесно

• Допълнете 121 литровия
резервоар за гориво от
нивото на земята

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 / Всмукване / Клапани / Регулации за емисии		

TD5.85

TD5.95

TD5.105

		
F5C
F5C
F5C
4 / T / 2 / Tier 4A/
4 / T / 2 / Tier 4A/
4 / T / 2 / Tier 4A/
Stage 3B
Stage 3B
Stage 3B
(cm3)
3400
3400
3400
(mm)
99 x 110
104 x 110
104 x 110
B100**
B100**
B100**
B100**
[kW/hp(CV)]
63/86
73/99
79/107
[kW/hp(CV)]
63/86
73/99
79/107
(rpm)
2300
2300
2300
(Nm)
351@1500
407@1500
444@1500
(%)
34
34
35

Работен обем
Вътрешен диаметър и ход
Одобрен бленд биодизел
Максимална мощност - ISO TR14396 - ECE R120
Номинална мощност - ISO TR14396 - ECE R120
Номинални обороти на двигателя
Максимален въртящ момент - ISO TR14396
Резерв на въртящ момент
Вертикален ауспух		
Хоризонтален ауспух		
Капацитет дизелов резервоар
(Litres)
Сервизен интервал
(hours)
Трансмисия Synchro Shuttle™ (30kph/40kph)		
Брой предавки
(F x R)
(kph)
Минимална скорост
Брой предавки в диапазона 4-12 km/h 		
Трансмисия Synchro Shuttle™ [Опция Creeper (30kph/40kph)]		
Брой предавки
(F x R)
Минимална скорост с Creeper
(kph)
Брой предавки в диапазона 4-12 km/h 		
Трансмисия Hydraulic Powershuttle (30kph/40kph)		
Брой предавки
(F x R)
Минимална скорост
(kph)
Брой предавки в диапазона 4-12 km/h		
Електрически
14 – волтов алтернатор
(Amps)
Капацитет на акумулатор
(CCA / Ah)
Мостове
2WD преден мост		
4WD преден мост		
Ъгъл на кормилно управление 2WD / 4WD
(°)
Заден мост с безстепенно регулиране на следата		
Електро-хидравлично зацепване на диференциала		
Електро-хидравлично 4WD зацепване		
Радиус на завиване 2WD / 4WD
(mm)
Хидравлика
Фиксиран обем		
Дебит основна помпа
(Lpm)
Помпа с висок дебит - опция
(Lpm)
Сервизна помпа с висок дебит - опция
(Lpm)
Дебит на сервизна помпа (Mechanical shuttle / Hydraulic Shuttle)
(Lpm)
Система Lift-O-Matic™ Plus 		
Система Lift-O-Matic™ 		
Механичен контрол (MDC)		
Хидравлични изводи				
Тип
Макасимален брой задни хидравлични двойки		
Максимален брой задни хидравлични изводи		
Макасимален брой средни хидравлични двойки		
Максимален брой задни хидравлични изводи		
Контрол с джойстик		
Навесна система				
Категория на навесната система		
Максимален подемен капацитет в сверичните накрайници /
с допълнителни цилиндри
(kg)
Максимален подемен капацитет на 610 mm от сверичните накрайници) /
с допълнителни цилиндри
(kg)
С подготовка за челен товарач		
Имтегриран джойстик за товарач		
ВОМ
Серво усилено зацепване на ВОМ
O
Обороти на двигателя при: 540
(rpm)
540 / 540E
(rpm)
540/1000
(rpm)
Ground speed		

TD5.115
F5C
4 / T / 2 / Tier 4A/
Stage 3B
3400
104 x 110
84/114
84/114
2300
457@1500
32

l

l

l

l

O
121
600

O
121
600

O
121
600
–
–
–
–
–
–
–
–

O
121
600
–
–
–
–
–
–
–
–

l

l

12 x 12
1.78
6
O
20 x 12
0.32
6
O
12 x 12
1.78
6

12 x 12
1.82
6
O
20 x 12
0.33
6
O
12 x 12
1.82
6

l

l

12 x 12
1.79
6

12 x 12
1.79
6

120
920 / 120

120
920 / 120

120
920 / 120

120
920 / 120

–

O

–

–

l

l

l

l

– / 40
O
O
O
– / 5500

55 / 40
O
O
O
4440 / 5510

– / 40
O
O
O
– / 5580

– / 40
O
O
O
– / 5580

l

l

l

l

47
63
37
27
O
O

47
63
37
27
O
O

47
63
37
27
O
O

47
63
37
27
O
O

l

l

l

l

Делукс
3
6
2
4
O

Делукс
3
6
2
4
O

Делукс
3
6
2
4
O

Делукс
3
6
2
4
O

I / II

II

II

II

3565 / –

3565 / 4700***

3565 / 4700***

3565 / 4700***

2700 / –
O
O

2700 / 3450****
O
O

2700 / 3450****
O
O

2700 / 3450****
O
O

O
2200
2200 / 1535
2200 / 2261

O
2200
2200 / 1535
2200 / 2261

O
2200
2200 / 1535
2200 / 2261

2200
2200 / 1535
2200 / 2261

l

l

l

l

МОДЕЛИ

TD5.85

Спирачки
Хидравлични спирачки за ремарке		
Пневматична спирачна с-ма за ремарке		
Кабина
Suspended platform with mid mounted foldable ROPS		
VisionView™ кабина с FOPS - OECD Код 10 Ниво 1		
VisionView™ кабина, ниво на категорияl - EN 15695		
Люк на покрива с висока видимост		
Чистачка на задния прозорец		
Седалка с въздушно окачване и предпазен колан		
Седалка за инструктор с предпазен колан		
Регулируема кормилна колона		
Климатик
Филтри за въздушна рециркулация		
Радио подготовка		
Телескопични защитени от чупене огледала		
Оптимално ниво на шум в кабина VisionView™ - l77/311EEC
Монтирани фабрично въртящи се сигнални светлини		
Тегла
Минимални без баласт / експедиционни тегла:						
2WD преден мост с ROPS
4WD преден мост с ROPS
2WD преден мост с кабина
4WD преден мост с кабина
2WD Максимално разрешено тегло при 30kph
4WD Максимално разрешено тегло при 40kph
O Опция
– Не е налично
l Стандартно
* Разработен от FPT Industrial
** Conditions apply

*** 4500kg с гуми R38

TD5.115

l

l

l

l

O

O

O

O

O

O

O

l

l

l

l

2

2

2

2

l

l

l

l

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

l

(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

TD5.105

O

		
O
O

[dB(A)]

TD5.95

l

l

l

O
O

O
O

O
O

l

l

l

l

O
78
O

O

O

O

O

O

O

–
3500
–
3740
–
5800

3250
3500
3540
3740
5600
6000

–
3500
–
3740
–
6500

–
3500
–
3740
–
6500

**** 3300kg с гуми R38

DIMENSIONS

C
D

G
F

E

B

A

TD5.85

MODELS
Със задна гума с размер***		
A Обща дължина, вкл. баластен пакет и задна навесна с-ма ****
B Минимална ширина със стандартни калници
C Височина от центъра на задния мост до горната част ROPS
Височина от центъра на задния мост до горната част ROPS
Вис. от центъра на задния мост до горната част на кабината
D Обща височина
E Колесна база: 2WD преден мост
4WD преден мост
F Ширина на следа (мин./макс.)
G Разстояние от земята (клиренс)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

16.9 R34
4320
1920
2006
1340
1890
2640
–
2280
1424-2133
442

TD5.95
18.4 R34
4320
1920
2006
1340
1890
2665
2488
2280
1424-2133
464

TD5.105

TD5.115

16.9 R38
4320
1920
2006
1340
1890
2690
–
2280
1422-2135
495

16.9 R38
4320
1920
2006
1340
1890
2690
–
2280
1422-2135
495

*** Налични са задни гуми, различни от споменатите: 480/70R30, 420/70R30, 16.9 R30, 18.4R30, 480/70R34, 12.4 R36, 16.9 R34, 18.4 R34, 13.6 R36, 13.6 R38, 16.9 R38,
540/65R34, 540/65R38, 480/70R38 **** Със предни тежести

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

