
PRODUKTOVERSIGT

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=ProRotor_C_760_18_022
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Vælg morgendagens teknologi i dag.

Kære New Holland kunder

Denne seneste udgave af New Holland Agricultures produktoversigt får du som et ekstra bevis på 
vores langvarige engagement i din effektivitet, produktivitet og bæredygtighed.

Et engagement, der går tilbage til 1895, da Abe Zimmerman åbnede sit første værksted til 
reparation af maskiner i New Holland, Pennsylvania. Herfra stammer en uafbrudt række af 
prisbelønnede opfindelser og innovationer, der alle er beregnet til at gøre landbruget lettere, 
mindre trættende og mere produktivt.

Uanset om du producerer salgsafgrøder, har kvægbrug, har en maskinstation, en frugtplantage, 
ejer en vingård eller arbejder med jordbehandling, kan du helt sikkert finde det rigtige udstyr 
blandt vores 100 produktserier og 400 modeller, så du kan gøre mere med mindre.

Større udbytte med mindre indsats. Flere missioner med færre emissioner. 

Denne fremtidsorienterede indgangsvinkel er inkluderet i New Hollands Clean Energy Leader®-
strategi, der blev introduceret tilbage i 2006 til aktivt at fremme vedvarende brændstoffer, 
emissionsreduktionssystemer og bæredygtig landbrugsteknologi.

Foruden verdens største udvalg af landbrugsudstyr kan du som altid nyde fordelene af et effektivt 
Parts and Service-supportsystem, skræddersyede finansieringsydelser og vores professionelle 
forhandlernetværk, der altid er parat til at yde dig den fulde assistance og ekspertvejledning, 
sæson efter sæson.

Nu er det tid til gå videre og opdage alle de spændende, nye teknologier, funktioner og produkter, 
som New Holland har udviklet til din virksomhed.

God fornøjelse med læsningen og god arbejdslyst.

Egide Vandevelde
Business Director, Nordics & Benelux
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FR_550_Tier4B_15_142
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Braud_8030L_15_083
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CR10_90_Revelation_Tier4B_17_015


04 CLEAN ENERGY LEADER

Mere end 10 år  
med Bæredygtig Effektiv Teknologi.

Gør mere med mindre. Det er det, bæredygtig effektivitetsteknologi står 
for. Et klart engagement, siden 2006 udtrykt af New Hollands strategi 
Clean Energy Leader®. Det begynder med fremmet af vedvarende 
brændstoffer gennem udviklingen af emissionsreduktionssystemer og 
bæredygtige landbrugsteknologier og fortsætter med projekterne med den 
energiuafhængige gård og de metandrevne traktorer. Vi leverer både den mest 
avancerede miljøteknologi og det bedste produktivitetsøgende udstyr og de 
bedste systemer til dagens og morgendagens landmænd. Men vi har også et 
nyt perspektiv og en ny rolle: At brødføde planeten og bevare vores naturlige 
ressourcer. 

Det er vores ide med fremtidens landbrug. Lad os dyrke det sammen.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BB_1290_Plus_Endurance_16_007
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DYRKNING AF ENERGI
Biodiesel
Etanol 
Biomasse
Biometan - Energiuafhængig gård

EFFEKTIV PRODUKTIVITET
Tier 4-teknologi 
Præcisionslandbrug (PLM®)
Mekanisering
Innovationer

BÆREDYGTIGT LANDBRUG
Udledning af kulilte 
ECOBraud
Conservation Agriculture

ENGAGERET VIRKSOMHED
Fabrikscertificering
Genbrug

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_140_MethanePower_13_016
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FR_550_Tier4B_15_138
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11ZB90L013
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Tier4B_Power_Station_RWE_12_023
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Tilfredshed. Sikkerhed.

Købet af en New Holland maskine er kun begyndelsen til et partnerskab. En omfattende kilde af lokal og regional viden betyder, at du kan stole på en partner, 
der kan tilbyde dig den største ro i sindet. Hele vejen bliver du ledsaget af et højt uddannet og dygtigt hold af fagfolk, der engagerer sig i at tilbyde dig lige netop 
det, du har behov for til at få din virksomhed til at vokse. Ude hos forhandlerne er New Hollands medarbejdere altid villige til at give lige det ekstra, der skal til 
for at sikre dig fuld tilfredshed - 24 timer i døgnet, 365 dage om året. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=12A004
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Skræddersyet efter dine behov
CNH Industrial Capital, New Hollands finansierings selskab, er veletableret 
og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med 
skræd der syet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial 
Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med 
et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

Uddannet til at yde dig optimal support
New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager 
regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem 
intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid 
har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland 
produkter kræver.

New Holland Top Service
Top Service tilbyder dig hjælp hele døgnet rundt, så du kan være helt rolig. Uanset hvornår og hvor du har brug for hjælp, 
kan du bare ringe til de gratis numre for at få hjælp og hurtig levering af reservedele med 100% tilfredshed.

Få yderligere oplysninger hos din New Holland-forhandler!
Opkald til Top Service teamet er gratis via fastnet i Storbritannien og Irland. Opkald fra mobiltelefonnummer 
er også gratis, men i Irland skal brugere af mobiltelefoner benytte nummeret 01 2421881, og disse opkald vil 
blive opkrævet i henhold til din standardnetværkspris.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig
Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikkens normale 
reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af  
NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:

• Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år 
• Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere) 
• Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Sølv - Drivlinje  
Guld - Udvidet  
Platin - Højeste dækning

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Service_2013_008
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A051
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=8A012R
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I marken sammen med dig hver dag.

New Holland ved, at alle landmænd er forskellige, og det omfattende forhandlernetværk betyder, at den lokale viden er i centrum hos vores forhandlere. Din 
lokale filial er din forretning til alt inden for landbrug: Har du hurtigt brug for en del i høsten? Vil du gerne diskutere en ny traktor eller reservere tid til et 
rutineeftersyn? Din forhandler kan tilbyde dig den løsning, der passer til dig. Hvorfor? Fordi han ikke er langt fra dig, og han kender din gård lige så godt som 
du selv. Vores forhandlere ved, hvad landbrug betyder for dig, og de er engagerede i at understøtte dig dag efter dag og sæson efter sæson.

NEW HOLLANDS FORHANDLERNETVÆRK

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Dealership_2013_005
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A053
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A052
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Produktoversigt

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BB_1290_G_12_008
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Autocommand_Tier4B_15_G_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FR_780_Tier4B_15_G_032B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=10ZB60L013


10 KOMPAKTE TRAKTORER

Boomer. Mere end bare en kompakt traktor.

Serien af kompakte Boomer traktorer er standardvalget til professionelle virksomheder inden for jordbehandling. Boomer Serien med seks modeller yder 
mellem 23 og 47 hk og kan specificeres efter dine individuelle behov. Du kan vælge alt fra startniveauets brugervenlige maskiner og op til de mest luksuriøse 
maskiner med fulde specifikationer til krævende private, store bedrifter og ansete golfbaner.

Modeller Boomer 
20

Boomer 
25

Boomer 
30

Boomer 
35

Boomer 
40

Boomer 
50

Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 3/1125 3/1320 4/1500 4/1800 4/2500 4/2500

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

Transmission
Mekanisk 6x2 6x2 12x12 12x12 16x16 16x16

Hydrostatisk 2 områder 2 områder 3 områder 3 områder 3 områder 3 områder

Mål og vægt
Min. samlet bredde (mm) 1115 1115 1350 1350 1350 1350

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

Kompakt størrelse, stor komfort
Trods Boomer Seriens kompakte mål gør en 
fantastisk ergonomi og et komfortabelt sæde 
arbejdet mere fornøjeligt og produktivt.

Det bedste udsyn
Boomer traktorernes skrånende motorhjelm ser 
ikke kun fantastisk ud, den gør også dit arbejde 
lettere med et fremragende udsyn fremad.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Boomer_50_15_G_037
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Boomer_Compact_25_G_12_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Boomer_50_15_078
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TD3.50. Robust konstruktion. Driftssikker præstation.

TD3.50 har et robust design, der bygger på New Hollands arv af produktionstraktorer, der ganske enkelt klarer arbejdet. En effektiv, mekanisk transmission 
kombineres med en motor med 48 hk. Effekten overføres til jorden via en foraksel med et firehjulstræk, og hastigheder på 2,8 - 30 km/t betyder, at du kan 
vælge den præcise hastighed til dine krav.

Model TD3.50
Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 3/2900

Maks. hestekræfter (kW/hk) 36/48

Transmission
Synchro Shuttle™ 8x8

Mål og vægt
Min. sporvidde baghjul (mm) 1284

Min. vægt (kg) 2120

Effektiv anvendelse af værdifuldt brændstof
S8000 motorerne er stille, overholder  
Tier 3-emissionsstandarderne, kører jævnt og er 
meget effektive. På grund af motorens høje moment 
kan der anvendes lavere motorhastighed uden 
at gå på kompromis med ydelsen. Resultatet?  
Lavere brændstofforbrug.

Synchro Command™ transmission
Et særligt greb gør retningsskift endnu enklere.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TD3_50_14_054
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TD3_50_14_G_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TD3_50_14_G_024
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T4 S. Ganske enkelt moderne.

T4 S Serien er den perfekte kombination af effektivitet og brugervenlighed. Basismodellen med ROPS (uden kabine) samt modeller med moderne kabine med 
fire stolper og luftaffjedret sæde som standard prioriterer alle førerens komfort højt. T4S traktorerne med kabine sætter nye standarder i denne traktorklasse 
med panoramaudsyn til alle redskaber.

Læsservenlig powershuttle
Et ratstammemonteret hydraulisk powershuttlegreb 
er perfekt til læsserarbejde.

Stille. Komfortabel. Rummelig.
Det flade gulv gør kabinen mere rummelig, og de 
brede døråbninger giver let adgang.

Modeller T4.55 S T4.65 S T4.75 S
Motor

Cylindre/slagvolumen (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Nominel motoreffekt ISO TR14396 (kW/hk) 55/74 63/84 73/98

Transmission

12x12 Powershuttle transmission (40 km/t) l l l

12x12 Synchro Shuttle™ transmission (40 km/t) O O O

20x12 Synchro Shuttle™ transmission  
[Krybegear (40 km/t) som ekstraudstyr]

O O O

Hydrauliksystem

Løftekapacitet bagpå ved kugleender (kg) 3000 3000 3000

l Standard     O Ekstraudstyr

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4S_17_G_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75S_17_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75S_17_043
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T4. Det mest komfortable sted at være.

T4 Serien består af 3 modeller og er designet rundt om dig, så førerkomfort og produktivitet bringes op på et helt nyt plan. Med mulighed for 58 - 75 hk er det 
den perfekte produktivitetspartner til landmænd, kommuner og andre virksomheder. Karakteristisk design, fantastisk reaktion, en konsolmonteret hydraulisk 
Powershuttle til præcist læsserarbejde (ekstraudstyr) samt en hel række muligheder, der kan tilpasses, betyder, at din T4 er lige så individuel som du er.

Modeller T4.55 T4.65 T4.75
Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 43/58 48/65 55/75

Transmission
Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krybegear 20x20 20x20 20x20

Hydraulisk Powershuttle  12x12 12x12 12x12

Hydraulisk Powershuttle med krybegear 20x20 20x20 20x20

Mål og vægt
Min. venderadius (mm) 3815 3815 3815

Min. vægt (kg) 2830 2830 2830

VisionView™ kabine 
Ergonomien i kabinen der er udviklet ved hjælp af et 
virtual reality program, det flade gulv, en 20% større 
kabine og klimaanlæg med 2 zoner betyder ultimativ 
komfort.

Panoramatag 
Sikret fuldt udsyn fra jorden til læsserens fulde 
udstrækning fra komforten i kabinen.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_G_12_10T475047R
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_G_12_11T475071
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_12_11T475048R
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T3F. Kompakt og økonomisk. Stil og substans.

T3F føler sig bedst hjemme i frugtplantager og på vingårde, hvor dens kompakte mål og lave vægt gør det let for den at klare opgaverne. Det perfekte forhold 
mellem effekt og vægt betyder, at den med lethed kan klare hældninger og transport med høj hastighed. T3F smutter let rundt for enden af rækker med 
begrænset plads, og det gør den perfekt til vingårde, hvor den behændigt kan glide mellem vinstokkene uden at skade værdifulde afgrøder. T3F er ekstremt 
alsidig og kan anvendes både i drivhuse med trange pladsforhold og i det fri.

Modeller T3.60F T3.70F T3.80F
Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 3/2930 3/2930 3/2930

Effekt (kW/hk) 45/55 52/65 55/75

Transmission
Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krybegear 20x20 20x20 20x20

Mål
Min. venderadius (mm) 3400 3400 3400

Min. samlet bredde (mm) 1350 1350 1350

Karakteristisk udseende
Moderne, New Holland stil sikrer et iøjnefaldende 
design.

Lift-O-Matic™ teknologi
Returnerer redskaber til en forudindstillet højde med 
et tryk på en knap.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3_75F_13_042
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3_55F_G_12_010
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3_55F_12_007
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TD4F. Sikker værdi og produktivitet.

TD4F Serien tilbyder skræddersyet alsidighed i en økonomisk pakke. De brændstofeffektive, firecylindrede F5C-motorer yder en fremragende effektivitet, og de 
lange serviceintervaller på 600 timer øger maskinens samlede økonomi. Denne eneste serie med ROPS kan fås med flere forskellige dækmuligheder, så dit 
behov kan opfyldes. Seriens historie går helt tilbage til den berømte Fiat 86 Serie.

Modeller TD4.80F TD4.90F TD4.100F
Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 55/75 63/85 73/99

Transmission
Powershuttle 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ med krybegear 20x12 20x12 20x12

Mål
Min. venderadius (mm) 3800 3800 3800

Min. samlet bredde (mm) 1530 1530 1530

Tilkobling af 4WD
Let tilkobling af 4WD med en fingerspidsbetjent 
kontakt.

Let læseligt display
Det nye, digitale display giver godt overblik over alle 
vigtige parametre.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TD4_100F_Tier4A_17_G_007
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_120_Tier4B_15_012
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FTD4_90F_Tier4A_18_012
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Tænk i bælter. Tænk i New Holland. Dagens TK4 Serie er et resultat af mere end 85 års erfaring. Den kan fås både i ROPS-model og i en model med kabine, 
hvilket er enestående i branchen. Du kan vælge mellem traditionelle metalbælter og gummibælter. SmartTrax™ gummibælterne kan udskiftes med stålbælter, 
så det er muligt at vælge de bælter, der passer til den enkelte opgave. Vælg mellem to varianter: åben mark udgave eller special til at imødekomme alle  
dine behov. 

SPECIALTRAKTORER 

Steering-O-Matic™ Plus 
Kobl træk og styring til med kun ét greb.

SmartTrax™ gummibælter 
Komfortabel betjening og effektiv transport.

TK4. 85 års kontinuerlig udvikling.

Modeller TK4V TK4N TK4F TK4.90 TK4.90M TK4.100 TK4.100M
Motor

Cylindre (antal) 4 4 4 4 4 4 4

Slagvolumen (cm3) 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

Effekt (hk) 75 / 85 / 99 85 85 99 99

Transmission

Vendegear 8x8 8x8 8x8 8x8 8x8 8x8 8x8

Krybegearkasse 16x8 16x8 16x8 16x8 16x8 16x8 16x8

Mål

Hjulafstand (mm) 1341 1341 1341 1586 1586 1656 1656

Min. samlet bredde (mm) 1115 1300 1400 1410 1650 1410 1700

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TK4_100M_Tier4A_16_G_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TK4_100M_CAB_18_042
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TK4_100M_CAB_18_061
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T4 F/N/V. Renere, mere lydsvag og endnu mere effektiv.
NOVITÀ
TECNICA
2016

Modeller T4.80V/N/F T4.90V/N/F T4.100V/N/F T4.110V/N/F
Motor F5C F5C F5C F5C

Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107

Transmission  

Shuttle Command™ 16x16 16x16 16x16 16x16

Split Command™ 32x16 32x16 32x16 32x16

Powershuttle 16x16 16x16 16x16 16x16

Dual Command™ med Park Lock som ekstraudstyr 32x16 32x16 32x16 32x16

Mål

Min. venderadius (mm) 3166 2960 2980 3166 2960 2980 3166 3050 2980 3166 3050 2980

Min. samlet bredde (mm) 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476

T4 F/N/V Serien er blevet designet til at opfylde de specifikke krav, som ejere af frugtplantager eller vingårde har. Den kan fås i tre bredder med avancerede 
funktioner som SuperSteer™ med automatisk traktionsstyring samt enten mekanisk eller elektronisk trækkontrol, så din produktivitet er sikret. De moderne 
og effektive firecylindrede F5C-motorer giver sikker økonomisk effekt.

Lift-O-Matic™ Plus-system

Et greb sætter hver gang dit redskab tilbage til en 
forudindstillet dybde.

Blue Cab™ 4-teknologi (ekstraudstyr)

Kabinens prisbelønnede filtreringssystem giver klassens 
førende førerbeskyttelse, der er perfekt ved sprøjtning. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4V_Tier4A_16_G_997
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110N_Tier4A_16_G_012
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_047
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De nye T4LP traktorer med lav profil fra New Holland er værdige arvtagere til den legendariske Fiat 66 LP Serie, og deres opdaterede funktioner opfylder 
kravene 100%. Et design med lav profil, lavt tyngdepunkt og et fremragende forhold mellem effekt og vægt gør disse traktorer perfekte til arbejde i højlandet 
og på skråninger, samt til plantager med mere plads mellem rækkerne, som f.eks. citron- eller olivenplantager. 

Robuste aksler giver større arbejdskapacitet
De nye T4LP Tier 4A-modeller drager fordel af  
en robust foraksel med en belastningskapacitet på 
2500 kg og en bagaksel med en kapacitet på 3700 kg.

Løftekapacitet bagpå på op til 3 ton
Løftekapaciteten på T4LP Tier 4A er blevet øget til 
2900 kg (+300 kg sammenlignet med den foregående 
model).

Ny T4LP. Kraftigere og mere alsidig med lang tradition.

Modeller T4.80LP T4.90LP T4.100LP T4.110LP
Motor
Cylindre/slagvolumen (n°/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Nominelle hestekræfter  (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107

Transmission
Elektrohydraulisk differentialspærre l l l l

Power Clutch (kun med Dual Command™ transmission) O O O O

Hydrauliksystem
Maks. løftekapacitet ved kugleender  
med armene vandrette (kg) 2900 2900 2900 2900

Frontliftens maksimale løftekapacitet ved kugleender (kg) 1970 1970 1970 1970

Mål og vægt*
Hjulafstand (4WD) (mm) 2180 2180 2180 2180

Minimumbredde (4WD) (mm) 1569 1569 1569 1569

Vægt** (4WD) (kg) 2900 2900 2900 2900

l Standard     O Ekstraudstyr     * Bagdæk 340/85R28     ** Med fører (85 kg) og fuld brændstoftank

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_100LP_18_004
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_90LP_18_014B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_105LP_14_G_002
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Integreret frontlift og kraftudtag
Ved at kombinere frontliftens kapacitet på  
1340 kg med et frontkraftudtag til 1000 o/m, er den 
ideel til frontmonterede græsslåmaskiner.

Modeller T5.75 T5.85 T5.95 T5.105 T5.115
Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400
Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107 84/114
Transmission
Synchro Shuttle™/med krybegear 12x12/20x20 12x12/20x20 12x12/20x20 –/– –/–

Hydraulisk Powershuttle/ 
med krybegear 12x12/20x20 12x12/20x20 12x12/20x20 12x12/20x20 12x12/20x20

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

Dual Command™/med krybegear 24x24/40x40 24x24/40x40 24x24/40x40 24x24/40x40 24x24/40x40

Mål og vægt
Min. venderadius (mm) 3350 3350 3350 3350 3350

Min. vægt (kg) 3700 3700 3700 3700 3700

– Kan ikke fås

T5 Seriens fem modeller tilbyder kvægbrug og blandede bedrifter moderne funktioner som f.eks. elektronisk trækkontrol til absolut præcision og branchens førende 
udsyn takket være fritsynstaget, der er standard. Du vil nyde uovertruffen komfort i Deluxe VisionView™ kabinen. Du har op 114 hk til rådighed, så alle opgaver klares let 
takket være den effektive Common Rail-teknologi, og du har fordel af den avancerede teknologi til recirkulation af afkølede udstødningsgasser, så Tier 4A kan overholdes.

T5. Altid parat, når du er.

Aksler til alle anvendelser
Vælg mellem den kraftige standardforaksel, klasse 
1, eller den kraftige foraksel, klasse 1.5, der er 
ekstraudstyr, og som er 200 mm bredere, perfekt til 
intensivt arbejde med læsser og frontlift.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_115_Tier4A_16_130B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_115_Tier4A_17_158
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_015
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De traditionelle landbrugsværdier med robust design, solid effektivitet og alsidighed er lige præcis, hvad TD5 Serien står for. Men det drejer sig om traditionelt 
landbrugsarbejde til det 21. århundrede, hvilket betyder mulighed for en komfortabel kabine til lange dage. En skræddersyet serie af moderne Common Rail 
3,4 liters F5C-kraftværker, der overholder Tier 4A, på model TD5.85 - TD5.115, hvilket har reduceret brændstofforbruget med 10%. Den iøjnefaldende serie har 
New Hollands karakteristiske design,og kan desuden fås i en ROPS-udgave med et FOPS-halvtag (ekstraudstyr).

Hydraulisk Powershuttle
Det er så let som ingenting at anbringe læsseren 
præcist med den konsolmonterede Powershuttle.

Imponerende løftekapacitet
Ophænget arbejder problemløst med en maksimal 
løftekapacitet på 4700 kg og to cylindre.

TRAKTORER UNDER 120 HK

TD5. Fremtiden for traditionelt landbrug.

Modeller TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115
Motor
Cylindre/slagvolumen (ant./cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 63/86 73/99 79/107 84/114

Transmission
Synchro Command™ 12x4 – – –

Synchro Shuttle™/med krybegear 12x12/20x12 12x12/20x12 –/– –/–

Hydraulisk Powershuttle 12x12 12x12 12x12 12x12

Mål og vægt 
Min. venderadius (mm) 5500 5510 5580 5580

Min. vægt (kg) 3740 3740 3740 3740

– Kan ikke fås

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TD5_115_12_051
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TD5_95_14_G_005
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TD5_115_12_071
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Moderne blandede bedrifter og kvægbrug skal være fleksible, og en traktor der kan multitaske, er en nødvendighed. Den stilfulde, nye T5 Electro Command 
kan det. Produktivitet og komfort er forbedret takket være den forbedrede forakselaffjedring og den opgraderede løftekapacitet bagpå, så der kan løftes 
endnu tungere redskaber. Vidvinkelspejlene giver et perfekt udsyn, og udsyn hele døgnet rundt sikres af den lysintensive LED belysningspakke. 16x16 Electro 
Command™ transmissionerne betyder, at du kan skræddersy dine hastigheder fremad og bagud efter den aktuelle opgave, da den får sin effekt fra den 
kompakte ECOBlue™ HI-eSCR Tier 4B-motor.

Modeller T5.100 T5.110 T5.120
Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 73/99 79/107 86/117

Transmission
Electro Command™ 16x16 16x16 16x16

Electro Command™ med krybegear 32x32 32x32 32x32

Mål og vægt 
Min. venderadius (mm) 4960 4960 4960

Min. vægt (kg) 4550 4550 4550

Skift til næste niveau
16x16 Electro Command™ transmissionen har 
effektive otte koblingsfrie gearskift foruden 
automatisk skift på vej og automatisk skift i marken, 
hvilket gør arbejdet endnu lettere.

Justerbar shuttle-reaktion
Gør ryk, stød og spildt korn til fortid ved at justere 
vendegears-følsomheden.

T5 Electro Command. Multitasking bliver lettere. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_120_Tier4B_15_063
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_120_Tier4B_16_050
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_120_Tier4B_15_G_049
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Ny T5 Auto Command™ serie. Den blå køreoplevelse.

De gennemprøvede traktorer i T5-serien er udviklet til at kunne klare en lang række landbrugsopgaver produktivt – fra arbejde i marken, med frontlæsser og 
på gården til transport ved høj hastighed. Denne alsidige serie er blevet udvidet yderligere og omfatter nu også modeller med New Hollands kendte trinløse  
Auto Command™ transmission. Denne nye serie med fire modeller, der er udstyret med en FPT Industrial NEF firecylindret 4.5 liters motor med en maks. 
ydelse fra 110 – 140 hk, har en højere ydelse, op til 20 hk mere end den aktuelle T5.120 Electro Command model, og mere komfort med tilføjelsen af den kendte 
Horizon™ kabine, som er større, mere støjsvag og mere komfortabel.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_140_AutoCommand_StageV_18_008
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Blue Power serien 
T5.140 Auto Command modellen fås i en premium 
Blue Power version. Udviklet til de landbrug, som 
ønsker det ultimative, når det gælder effektivitet, 
ydelse og komfort. 

Horizon™ kabine og SideWinder™ II armlæn
T5 Auto Command serien er nu udstyret med  
New Hollands brancheførende Horizon™ kabine. 
På gården, i marken eller på vejen har du et 
uhindret udsyn, som sikrer maksimal produktivitet. 
Altid.

Hydraulisk effekt og fleksibel PTO
Har du nogensinde tænkt over, hvor meget 
hydraulikydelse du egentlig har brug for? 
Traktorerne i T5 Auto Command™ serien er udstyret 
med en 82 liter/minut CCLS pumpe som standard, 
og som ekstraudstyr fås en 108 liter/minut pumpe 
til arbejde, der kræver meget høj hydraulikydelse. 

Modeller T5.110 T5.120 T5.130 T5.140
Motor

Cylindre/volumen (n°/cm3) 4/4485 4/4485 4/4485 4/4485

Effekt - ISO 14396 (kW/hk) 83/110 91/120 98/130 105/140

Transmission

Auto Command™ CVT (40 km/t eller 40 kmt/t ECO) l l l l

Mål og vægt 

Hjulafstand (mm) 2490 2490 2490 2490

Tilladt totalvægt (kg) 8800 8800 8800 8800

l Standard

Kraftige foraksler
Alle modellerne i serien er udstyret med en 
klasse 1.5 HD aksel som standard, og der leveres 
en klasse 1.75 aksel som ekstraudstyr, som er 
perfekt til arbejde med frontlæsser og samtidig gør 
traktoren i stand til nemt at håndtere stor nyttelast, 
ideelt ved transport af korn eller baller. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TK4_100M_CAB_18_042
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TK4_100M_CAB_18_042
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_140_AutoCommand_StageV_18_008
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T6. Gearet til fremtiden.

T6 Serien har omdefineret standarden for universaltraktorer. Uanset hvad din bedrift har behov for, vil det blive tilfredsstillet. Den stilfulde, nye serie er forsynet med den sidste 
nye ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi til overholdelse af Tier 4B, og en ny topmodel i serien, T6.180, vil øge produktiviteten i mellemområdet endnu mere. Motorkraftstyring er 
standard på alle modeller undtagen startmodellen T6.125 S. Systemet er konstrueret med fokus på enkel betjening og robust funktion. Det øger produktiviteten og reducerer 
brændstofforbruget. Nyd arbejdskomforten i branchens førende Horizon™ kabine. Der kan vælges mellem et omfattende udvalg af transmissioner til T6, herunder den 
velkendte Electro Command™, den avancerede Auto Command™ og den helt nye Dynamic Command™ med semi-powershift med otte trin. Det betyder, at T6 er konstrueret 
til at overføre en fantastisk reaktion ved alle landbrugsopgaver, på vejen, i marken eller endog indendørs, takket være tagets lave profil.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_175_Dynamic_Command_Tier4B_18_125
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SideWinder™ II armlæn
Kan nu fås med mekaniske fjernventiler, så du kan 
nyde ultimativ komfort og uovertruffen, brugervenlig 
betjening med SideWinder™ II-armlænet. Alle 
betjeningselementer er lige ved hånden!

SuperSteer™ foraksel
Hvad siger du til en foraksel, der drejer sammen 
med dig? Det er nu muligt, så du kan arbejde mere 
effektivt, hvor der er begrænset plads.

Motorens effektstyring
Når arbejdet bliver hårdt, holder motorens effektstyring dig i gang med op  
til 27 hk ekstra til krævende opgaver med hydraulik, kraftudtag og transport.

MOTORENS EFFEKT (hk)

KRAFTUDTAGETS EFFEKT (hk)

FREMADGÅENDE HASTIGHED (km/t)

Modeller T6.125 S T6.145 T6.155 T6.165 T6.175 T6.180
Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 4/4485 4/4485 4/4486 4/4487 4/4488 6/6728

Maks. effekt - ISO 14396 (kW/hk) 92/125* 107/145 114/155 124/169 129/175 129/175

Nominel effekt - ISO 14396 (kW/hk) 85/116 85/116 92/125 99/135 107/145 107/145

Nominel motorhastighed (o/m) 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Transmission
Electro Command™ (40 km/t)  16x16 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16

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

Dynamic Command™ (40 km/t) – 23x23 23x23 23x23 23x23 23x23

Dynamic Command™ (40 km/t ECO) – 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Auto Command™ (40 km/t ECO) – Trinløs transmission

Det hydrauliske system
Maks. løftekapacitet (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864

Blue Power** – – – – O –

O Ekstraudstyr     – Kan ikke fås     * Maks. effekt uden EPM     ** Kun Auto Command™ modeller

Koblingsfrit læsserarbejde
Den avancerede Dynamic StartStop funktion på 
Dynamic Command™ transmissioner betyder, at du 
ved lavere hastigheder kan træde på bremsen ved 
stop uden at bruge koblingen. Når pedalen slippes, 
begynder traktoren automatisk igen at bevæge sig.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_Autocommand_G_13_005
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_180_Tier4B_15_325
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_175_Dynamic_Command_Tier4B_17_314
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T7 Serien. Indbygget styrke. ÅRETS 
MASKINE 2016

Den nye T7 Serie med 14 modeller giver nu endnu mere mangfoldighed og alsidighed i landbruget med de tre nye S-modeller. Der kan vælges mellem 
tre forskellige varianter: standardhjulafstand, lang hjulafstand og Heavy Duty. De robuste og solide basismodeller T7.165 S, T7.195 S og T7.215 S har ikke 
motoreffektstyring. Udvalget af transmissioner, fra de velkendte Range- og Power Command™ til den prisbelønnede, trinløse Auto Command™ transmission, 
giver dig mulighed for at vælge den perfekte T7 løsning til din bedrift. Vælg mellem Classic eller SideWinder™ II armlænet, der har sat nye standarder i 
branchen, hvad angår ergonomisk præstation. Vælg det prisbelønnede ABS SuperSteer™ system (ekstraudstyr), hvis du ønsker fremragende sikkerhed og 
muligheden for at kunne vende på begrænset plads.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_794
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Modeller Classic og SideWinder™ II T7.165 S T7.175 T7.190 T7.210 T7.225 T7.195 S T7.215 S T7.230 T7.245 T7.260 T7.270 T7.275 T7.290 T7.315
Motor

Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728 6/6728

Maks. EPM-effekt - ISO 14396 (kW/hk) 121/165* 129/175 140/190 154/210 165/225 140/190* 154/210* 165/225 180/245 191/260 198/270 201/273 212/288 230/313

Nominel effekt - ISO 14396 (kW/hk) 110/150 103/140 110/150 121/165 132/180 129/175 140/190 132/180 147/200 162/220 177/240 184/250 199/271 221/300

Nominel motorhastighed (o/m) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100 2100

Range Command™ transmission

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

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

Power Command™ transmission

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

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

Auto Command™ transmission

Auto Command™ (40 km/t ECO) – Trinløs transmission – – Trinløs transmission

Blue Power** – – – O O – – – O – O – – O

O Ekstraudstyr     – Kan ikke fås     * Maks. effekt uden EPM     ** Kun Auto Command™ modeller

Fastholdelse af brændstofeffektivitet
ECOBlue™ HI-eSCR-teknologien (Selective Catalytic 
Reduction) giver kontinuerlig forbrændingseffektivitet, 
der bevarer det allerede imponerende brændstofforbrug, 
der betyder, at flere penge forbliver i din lomme.

Auto Command™ transmission
Auto Command™ CVT transmissionen giver dig 
mulighed for at vælge præcist den arbejdshastighed, 
du behøver, og den gør resten for at sikre den 
ultimative effektivitet og effekt.

LED lygter
Der kan monteres op til 20 LED arbejdslygter 
præcist for at sikre et 360° udsyn, selv i de mørkeste 
nætter. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_270_Autocommand_Tier4B_14_G_011B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FPT_Industrial_NEF6_15_G_015B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7BP_14_G_9C7098
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ÅRETS 
MASKINE 2014

TRAKTORER OVER 300 HK

T8. Gør alt muligt og endnu mere.

T8 Serien har fuldstændig omskrevet traktorens regelsæt. Med segmentets længste akselafstand tilbyder den optimal stabilitet til høj transporthastighed, og 
samtidig kan den prale af en fremragende manøvredygtighed i marken. Vælg mellem den højt priste trinløse Auto Command™ transmission eller Ultra Command™ 
transmissionen, den kraftigste full powershift i segmentet. Førerens komfort sikres takket være den meget lydsvage kabine (68 dBA) sammen med det ergonomiske 
SideWinder™ II armlæn. Karakteristisk New Holland design, en fuldt integreret frontlift og kraftudtag samt gennemprøvet ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi  
(High Efficiency Selective Catalytic Reduction) til overholdelse af Tier 4B kombineres og gør T8 til standardvalget for store landbrugsbedrifter.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T8_435_SmartTrax_Tier4B_15_199
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Automatisk styresystem IntelliSteer®

Fuldt integreret guidet styring er en vigtig funktion 
på T8. IntelliView™ IV farveberøringsskærmen på 
SideWinder™ II armlænet gør det let og effektivt at 
styre guidningen.

Styring af kørehastighed
Det intuitive GSM-system sørger automatisk 
for et perfekt forhold mellem hastighed fremad 
og motorens belastning og optimerer dermed 
brændstofforbruget og ydelsen. 

SmartTrax™ gummibælter bagpå
En løsning, der øger trækkraften, reducerer 
jordpakning og forlænger dit arbejdsvindue.

Modeller T8.320 T8.350 T8.380 T8.410 T8.435
Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700

Maks. EPM-effekt - ISO 14396 (kW/hk) 235/320 258/351 281/381 301/409 320/435

Nominel effekt - ISO 14396 (kW/hk) 184/250 206/280 229/311 250/340 279/380

Nominel motorhastighed (o/m) 2000 2000 2000 2000 2000

Transmission
Ultra Command™ (40 km/t) 18x4 18x4 18x4 18x4 –

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

Ultra Command™ (40 km/t med krybegear) 23x6 23x6 23x6 23x6 –

Auto Command™ (40 km/t ECO)  Trinløs transmission

Blue Power – – – O O

SmartTrax™ gummibælter – – O O O

ECOBlue™ Hi-eSCR-teknologi
Teknologien med mange patenter forbedrer effekten, samtidig med at 
emissionerne fortsat reduceres. O Ekstraudstyr     – Kan ikke fås

Doseringsmodul

Rensekatalysator (CUC)

Dieseloxideringskatalysator (DOC)

AdBlue-tank

Forsyningsmodul

Blanderør

HI-eSCR-beholder

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T8_420_Autocommand_13_009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T8_435_Tier4B_14_103
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T8_435_SmartTrax_Tier4B_15_075
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T9. Ingen andre steder finder du så mange, veltrænede heste.

Velkommen til verdens kraftigste, knækstyrede traktor. Med op til 692 hk under motorhjelmen klarer T9 let de mest krævende landbrugsopgaver. 
Standardrammen er perfekt til transportintensive opgaver, og den brede ramme kan fås til ekstreme opgaver. New Holland lancerer nu sin velkendte, trinløse 
Auto Command™ transmission på T9 Seriens toptraktorer. Auto Command transmissionen kan nu fås på modellerne T9.435 til T9.600, hvilket gør T9.600 til 
den kraftigste CVT traktor på markedet i dag. Alle modeller er forsynet med ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) til 
overholdelse af Tier 4B samt motorens kraftstyring (EPM), der yder op til 71 hk ekstra. En maksimal hydraulikydelse på 428 liter/minuttet, det ergonomiske 
SideWinder™ II armlæn og fleksible ballastmuligheder supplerer denne mægtige maskine.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T9_565_Tier4B_14_032
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Forberedt til planeringsudstyr
Specificer din T9 fra fabrikken med kraftige aksler, 
en specialudviklet trækbom samt hydraulik med 
høj kapacitet og MegaFlow™, så dine behov inden 
for planering kan opfyldes.

Comfort Ride™ kabineaffjedring
Den revolutionerende kabineaffjedring affjedrer 
uafhængigt kabinens fire hjørner på fjeder- og 
dæmperenheder. Kombineret med et avanceret 
antisvingsystem er den optimale komfort sikret.

Vendesekvens på forageren
Registrer og afvikl komplekse vendesekvenser på 
forageren hele dagen, hver dag ved hjælp af HTS-
teknologi. HTS giver dig endvidere valget mellem 
at gøre nogle funktioner automatiske og lade andre 
være manuelle.

Modeller T9.435 T9.480 T9.530 T9.565 T9.600 T9.645 T9.700
Rammens bredde Standard Standard Standard Standard Brede Brede Brede

Motor
Cylindre/slagvolumen (antal/cm3) 6/8700 6/12900 6/12900 6/12900 6/12900 6/12900 6/12900

Maks. EPM-effekt - ISO 14396 (kW/hk) 320/435 345/469 386/525 410/557 451/613 476/647 509/692

Nominel effekt - ISO 14396 (kW/hk) 276/375 313/426 350/476 373/507 399/542 433/589 462/628

Nominel motorhastighed (o/m) 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100

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

Auto Command™ Trinløs transmission

Turbo med 2 trin
Forbedret effekt og vedvarende effekt i forhold med 
varieret belastning. Få den effekt, du behøver, med 
mindre brændstof. Det skal være FPT Industrials 
turbo med to trin!

Primær mellemkøler 
vand til luft

Komprimeret 
afkølet luft

Ren luft fra 
motorens luftfilter

Højtryksturbolader

Udstødningsgasser

Kølet luft til  
sekundær mellemkøler

Motorens 
udstødningsgasser

Lavtryksturbolader

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T9_505_12_10T505118R
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T9_G_12_998
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=10T505076R


32 MATERIALEHÅNDTERING

I mere end 20 år har New Holland teleskoplæssere leveret en uovertruffen kombination af ydelse, pålidelighed og økonomi. Maskinerne i den nye TH serie har 
en flot gul og grå lakering, som signalerer, at disse maskiner hører til rækken af maskiner til brug ved håndtering af hø og foder. Den udvidede serie med seks 
modeller, TH6.32, TH6.36, TH7.32, TH7.37, TH7.42 og TH9.35 fra seks til ni meter, fås i 14 forskellige versioner, opdelt i S, standard, Plus og Elite varianter, som 
dækker vores kunders forskellige effektbehov. 

Modeller TH6.32 S TH6.32 TH7.32 S TH7.32 TH7.37 TH9.35
Maks. rækkevidde (m) 6,1 6,1 7,0 7,0 7,0 9,1

Løftekapacitet (kg) 3200 3200 3200 3200 3700 3500

Effekt (hk) 133 133 133 133 133 133

Modeller TH6.36 Plus TH6.36 Elite TH7.32 Plus TH7.37 Plus TH7.37 Elite TH7.42 Plus TH7.42 Elite TH9.35 Plus
Maks. rækkevidde (m) 6,1 6,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,1

Løftekapacitet (kg) 3600 3600 3200 3700 3700 4200 4200 3500

Effekt (hk) 133 146 133 133 146 133 146 133

Automatisk smøresystem
Det nye automatiske smøresystem sikrer, at alle 
vigtige smørepunkter får den rigtige mængde fedt på 
det rigtige tidspunkt

Helt nye transmissioner
De nye TH modeller har helt nye 4x3 og 6x3 powershift 
transmissioner med et jævnere skift, også fra frem 
til bak, hvilket giver en bedre køreoplevelse.

Ny TH-serie. Mere at vælge imellem, højere produktivitet.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TH7_37_Elite_18_121
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TH7_37_Elite_18_G_008
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TH7_37_Elite_18_045
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Læsserne 300TL, 500TL, 700TL og 900TL og New Hollands traktorer er et perfekt par. Hvorfor? Fordi de begge er designet og bygget efter omfattende rådgivning 
med kunderne. 300TL Serien giver store læsserpræstationer. Den robuste 500TL er perfekt til små kvægbrug, der søger efter driftssikkerhed og enkel betjening, 
med effektiv mekanisk selvnivellering som standard. Den slanke bomprofil på 700TL og 900TL og de skjulte hydraulikledninger forbedrer udsynet. Indbyggede 
betjeningselementer øger driftspræcisionen og seriens bedste luksusfunktioner vil tilfredsstille selv de mest krævende kunder.

TL Range. New Holland læssere til New Holland traktorer.

Hurtigskifteramme
På samme måde som med minilæssere gør dette 
system det muligt hurtigt at skifte redskaber på 
300TL modeller.

Smooth Ride systemet
Det integrerede dæmpersystem til bommen på 
modellerne 700TL og 500TL absorberer de hårdeste 
bump og forhindrer dermed, at der spildes korn eller 
opstår for voldsomme vibrationer.

4 Kan fås     – Kan ikke fås     * Ikke kompatibel med SuperSteer™ foraksel

Modeller 330TL 340TL 350TL 360TL 510TL 520TL 530TL 720TL 730TL 740TL 750TL 760TL 770TL 780TL 790TL 910TL
Maks. traktoreffekt (kW/hk) 22/30 37/50 40/55 44/60 50/65 60/80 75/100 65/90 75/100 80/110 90/120 105/140 130/180 170/230 200/270 320/435
Maks. løftehøjde (mm) 2290 2435 2590 2800 3010 3460 3760 3450 3740 3740 4070 4070 4260 4460 4760 5020
Maks. løftekapacitet (kg) 653 969 989 1193 1509 1754 1897 1999 2060 2539 2305 2668 2804 2937 3080 3569
Kompatible traktorer
Boomer 20, Boomer 25 4 – – – – – – – – – – – – – – –
Boomer 30, Boomer 35 – 4 – – – – – – – – – – – – – –
Boomer 40, Boomer 50 – 4 4 – – – – – – – – – – – – –
TD3.50 – – 4 4 4 – – – – – – – – – – –
T4 PowerStar – – – – – 4 – 4 – – – – – – – –
T4 – – – – – 4 4 4 4 4 – – – – – –
TD5.65 - TD5.75 – – – – 4 4 – 4 – – – – – – – –
TD5.85 - TD5.115 – – – – – – 4 – 4 4 – – – – – –
T5 Tier 4A – – – – – – 4 – 4 4 4 – – – – –
T5 Tier 4B – – – – – – 4 – 4 4 4 – – – – –
T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Tier 4A* – – – – – – – – 4 4 4 4 4 – – –
T6.155, T6.165, T6.175 Tier 4A* – – – – – – – – – – 4 4 4 – – –
T6 Tier 4B – – – – – – – – – 4 4 4 4 – – –
T7.170 - T7.210 Tier 4A* – – – – – – – – – – – – 4 4 – –
T7 Standardhjulafstand Tier 4B* – – – – – – – – – – – – 4 4 – –
T7.220 - T7.270 Tier 4A* – – – – – – – – – – – – – 4 4 –
T7 Lang hjulafstand Tier 4B – – – – – – – – – – – – – 4 4 –
T8 Tier 4B – – – – – – – – – – – – – – – 4

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_PowerStar_13_011
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TL_300_G_13_003
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Håndtering af store laster og læsning af korn, gødning og afgasset biomasse kræver en særlig kraftig maskine, for at den kan klare ekstreme nyttelaster og gentagne 
arbejdscyklusser. New Hollands nye D Serie af hjullæssere er perfekt egnet til disse opgaver, og serien har nu en ny topmodel, den tunge W190 D, med FPT Industrial 
NEF-motoren med 234 hk samt med mulighed for konfigurationerne Z-Bar og Long Reach. På modeller med lang rækkevidde er der anbragt en ekstra hængselbolt  
4,5 m oppe ved maks. rækkevidde, hvilket er ideelt til læsning af lastbiler og beholdere med høje sider. Har du behov for sammentrykke ensilage? Den helt nye kabine 
har nu en kurvet forrude i ét stykke samt et joystick monteret på armlænet. Det betyder, at føreren kan være produktiv, når der arbejdes længe med ensilage, dag og nat.

D Seriens hjullæssere. Stærk håndtering.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_16_052
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SCR-teknologi
4,5 og 6,7 liter-Nef-motorerne 
anvender SCR-teknologi til 
overholdelse af Tier 4A. W170 D har 
HI-eSCR-teknologi til overholdelse af 
Tier 4B.

Ergonomisk præstation
Den nye kabine giver føreren klassens 
bedste ergonomi, et joystick monteret 
på armlænet, en 12 V køleboks, 
praktiske knapgrupper samt et LED 
farvedisplay.

Modeller

LANG RÆKKEVIDDE
W110 D W130 D W170 D W190 D

1,7 m3 1,7 m3 m/QC 2,14 m3 2,0 m3 m/QC 2,5 m3 2,4 m3 m/QC 3,2 m3 3,2 m3 m/QC

kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder

Maks. motoreffekt - ISO14396 (kW/hk) 106/144 ved 1800 o/m 128/174 ved 1800 o/m 172/234 ved 1800 o/m 172/234 ved 1800 o/m

Hængselbolts højde (mm) 3985 3985 3984 3985 4258 4258 4256 4256 4371 4371 4369 4369 4560 4560 4560 4560

Tippelast (kg) 7153 7219 6781 6905 8626 8692 8011 8139 10019 10046 8708 8797 11030 11060 9560 9600

Tippelast ved fuld drejning (40°) (kg) 6115 6181 5764 5880 7283 7349 6688 6805 8129 8156 6969 7044 8880 8900 7500 7540

Skovlens nyttelast (m3) 1,88 1,78 1,75 1,66 2,1 2,1 2,03 1,93 2,45 2,45 2,71 2,61 3,2 3,1 3,2 3,1

Hydraulikbetjening Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb

Transmission Powershift med 4 trin Powershift med 4 trin Powershift med 5 trin og Ecoshift Powershift med 5 trin og Ecoshift

Modeller

Z-BAR
W110 D W130 D W170 D W190 D

1,9 m3 1,7 m3 m/QC 2,3 m3 2,0 m3 m/QC 2,7 m3 2,4 m3 m/QC 3,4 m3 3,2 m3 m/QC

kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder

Maks. motoreffekt - ISO14396 (kW/hk) 106/144 ved 1800 o/m 128/174 ved 1800 o/m 172/234 ved 1800 o/m 172/234 ved 1800 o/m

Hængselbolts højde (mm) 3605 3606 3605 3605 3833 3833 3832 3832 3976 3976 3974 3974 4120 4120 4120 4120

Tippelast (kg) 8229 8297 7896 8039 10030 10099 9497 9649 11741 11766 10271 10382 13620 13640 11980 12040

Tippelast ved fuld drejning (40°) (kg) 7053 7121 6741 6874 8481 8551 7965 8103 9528 9552 8259 8350 10980 11000 9480 9540

Skovlens nyttelast (m3) 2,1 1,98 1,75 1,66 2,3 2,3 2,03 1,93 2,68 2,68 2,71 2,61 3,3 3,2 3,2 3,1

Hydraulikbetjening Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb

Transmission Powershift med 4 trin Powershift med 4 trin Powershift med 5 trin og Ecoshift Powershift med 5 trin og Ecoshift

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FPT_Industrial_NEF6_15_G_015B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_017


36 HJULLÆSSERE OG RENDEGRAVERE

Serien med fire modeller, 4WD, knækstyring, motoreffekter på 58 hk – 75 hk samt løftekapaciteter på 1,9 t–2,5 t til en højde på 3,1 m–3,4 m, giver høj ydelse 
i en meget manøvredygtig pakke. De imponerende ydelsestal understøttes af designfunktioner som f.eks. kabinens lave højde på bare 2,46 m og en maks. 
bredde på 1,74 m på den mindste W50C-model, der gør den perfekt til arbejde i landbrugsbygninger med lav højde og snævre passager. Disse kompakte mål 
suppleres af en lille venderadius som følge af knækstyringen, hvilket gør den mere manøvredygtig og brugervenlig end dens konkurrenter med firehjulsstyring.

Hydrostatisk træd- og kør-transmission
Alle modeller i serien er udstyret med hydrostatiske 
transmissioner: Du skal bare træde på speederen og 
køre, smidigt og uden problemer.

Fremragende komfort og sikkerhed
Den helt nydesignede kabine giver et næsten uhindret 
udsyn hele vejen rundt. Den hævede køreposition 
og et fantastisk stort, kurvet glasområde mellem 
fire smalle stolper sikrer det bedste udsyn over 
markedets bedste kompakte hjullæsser.

Kompakte hjullæssere. Høj produktivitet bygget på erfaring.

Modeller W50 C W60 C W70 C W80 C
Maks. motoreffekt - ISO14396 (kW/hk) 43/58 48/64 55/75 55/75

Ophængstype Z-BAR TC Z-BAR TC Z-BAR Z-BAR

Maks. løftehøjde* (m) 2,90 2,96 2,95 2,97 3,08 3,19

Tippelast lige* (kg) 2800 3000 3000 3200 3100 3600

Tippelast ved fuld drejning (40°)* (kg) 2400 2600 2600 2800 2700 3000

Nyttelast ved 80%* (kg) 1900 2100 2100 2200 2200 2500

Hydrauliksystem
Pumpetype Tandhjulspumpe til læsse- og styrehydraulik

Transmission
Type Hydrostatisk firehjulstræk

* Pallegaffel

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W70C_15_069
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W60C_15_032
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W70C_15_077
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Modeller B100 C B110 C B115 C
Maks. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 73/98 83/111 83/111

Læsser maks. løftehøjde (hængselbolt) (mm) 3458 3458 3478

Maks. gravedybde (forlænget) (mm) 5785 5785 5673

Løftekapacitet til maks. højde (kg) 3450 3553 3075

Driftsvægt (forlænget og 6x1 skovl) (kg) 8800 8800 9100

Transmissionsvalg 
Vælg mellem Powershuttle standardtransmission 
eller den avancerede PowerShift-variant med 
fuldautomatisk funktion og en kick-down-funktion.

Bommens kurvede design 
Den gravemaskinelignende bom muliggør præcis 
positionering, øget kontrol og hurtigere cyklustider, 
ideelt ved gravning.

Rendegravere. Alsidig og universal maskine.

Den opdaterede C Series universalrendegravere med deres gravemaskinelignende bom kan løfte 3,5 ton til en højde på næsten 3,5 meter. Serien på tre modeller 
yder mellem 98 og 111 hk, og seriens topmodel B115 C har firehjulsstyring. F5H-motoren på 3,4 liter, der overholder Tier 4B, Glide Ride læsseraffjedringen 
samt den rummelige kabine med fuldt justerbar arbejdsplads yder uovertruffen komfort og produktivitet. Fantastisk lavt brændstofforbrug og let servicering 
gør pakken komplet.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=B115C_16_070
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=B115C_16_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=B115C_16_050
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– Kan ikke fås

Design med kort radius
Designet med den korte radius betyder, at kontravægten 
altid forbliver inden for sporvidden, hvilket er perfekt, 
når der arbejdes på begrænset plads.

Minigravemaskiner. Lille maskine, stor kapacitet.

Den helt nye C Series otte modeller af minigravemaskiner, fra 1,7 ton til 6,0 ton, yder en stor præstation på begrænset plads takket være den lille venderadius 
og hurtige, jævne samtidige bevægelser. Uanset om du graver dræn, forbereder steder til polytunneller, etablerer træplantager eller forbedrer køresporene 
på gården, vil du sætte pris på deres effekt og alsidighed. Endvidere betyder deres fantastiske driftssikkerhed og robuste design, at du kan vinke farvel  
til dyr spildtid.

Rummeligt arbejdsmiljø
Kabinerne på den nye C Serie er blandt de største 
i deres klasse, med en lang række funktioner fra 
topmodellerne.

Modeller E17C E18C E26C E30C E33C E37C E57C E60C
Motors slagvolumen (cm3) 898 952 1261 1261 1642 1642 3319 3319

Maks. effekt (hk) 16,8 16,8 24,8 24,8 24,4 24,4 66,9 64,7

Maks. nominelt 
hydraulikydelse

(l/min) 2x18,8 2x17,0 2x27,6 2x27,6 2x37,4 2x37,4 2x57,8 2x55

Arbejdsvægt

Kabine (kg) – 1890 2650 3000 – 3760 5580 5980

Tag (kg) 1770 1720 2500 2890 3150 3620 – –

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=E60C_17_038
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=E60C_17_G_042
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=E60C_17_G_099B
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Luksuskomfortkabine
Den meget lydsvage komfortluksuskabine giver 
føreren den bedste arbejdsplads.

Super Boom
Super Boom systemets lodrette løftegeometri giver 
klassens førende højde og rækkevidde.

Modeller L213 L216 L218 L220 L221 L228 L234 C227 C232 C234 C238
Maks. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 49 61 61 68 75 75 91 75 75 91 91

Maks. løftehøjde (mm) 2845 2845 3048 3073 3124 3115 3155 3124 3155 3040 3327

Tippelast (kg) 1179 1455 1633 1814 1814 2540 3090 2449 2900 3080 3447

Arbejdsvægt (kg) 2300 2505 2832 2930 3160 3740 4140 3720 4370 4535 4581

Nominel driftskapacitet (kg) 590 725 818 905 905 1270 1545 1225 1450 1540 1723

Bommens design Radial løftearm Radial løftearm Super Boom Super Boom Radial løftearm Super Boom Super Boom Radial løftearm Super Boom Radial løftearm Super Boom

Chassisdesign Hjul Hjul Hjul Hjul Hjul Hjul Hjul Bælter Bælter Bælter Bælter

New Hollands 200 Serie med elleve modeller af minilæssere og kompakte bæltelæssere yder fremragende præstation i en kompakt pakke. Driftsbelastninger 
mellem 590 og 1723 kg og løftehøjder fra 2,85 m til 3,3 m. Maskinbredderne varierer mellem 1,5 m på L213/L216, 1,7 m på L218/L228 og 1,9 m på L234/
C238, og kabinehøjderne er mellem 1,9 og 2,0 m, hvilket giver optimal adgang. Fantastisk udsyn, manøvredygtighed og klassens bedste komfort forbedrer 
arbejdsoplevelsen. Hurtige cyklustider takket være det kraftige hydrauliksystem og en perfekt balance og stabilitet supplerer pakken.

200 Seriens minilæssere og kompakte bæltelæssere. Kraftfuld kompakt.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=L220_15_043
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=L220_15_049
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=L218_Z_3865_0001_14088
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Plove. Vendeplove med stor kapacitet.

Det store program af New Holland plove er designet til at levere effektiv pløjning i mange forskellige jordtyper. De liftophængte plove kan leveres i størrelser 
fra 3 til 7 furer. Hvis der ønskes maksimal fleksibilitet, kan der leveres plove med variabel furebrede. Til de helt store arealer kan der leveres halvbugserede 
plove med op til 8 furer.

Liftophængte vendeplove
Serie PM PH PX

Antal furer 3-5 4-6 4-6

Max. traktoreffekt (kW/hk) 132/180 162/220 220/300

Vægt (kg) 940-1350 1420-1900 1760-2605

Liftophængte vendeplove med variabel furebredde
Serie PM V PH V PX V PX V OL

Antal furer 3-5 4-5 4-6 5-7

Max. traktoreffekt (kW/hk) 132/180 162/220 220/300 265/360

Vægt (kg) 990-1380 1305-1770 1760-2575 2800-3500

Halvbugserede vendeplove med variabel furebredde
Serie PSH V

Antal furer 5-8

Max. traktoreffekt (kW/hk) 265/360

Vægt (kg) 2730-4730

Halvbugserede vendeplove
Serie PSH

Antal furer 6-8

Max. traktoreffekt (kW/hk) 265/360

Vægt (kg) 3000-3775

PLOVE, STUBHARVER OG SÅBEDSHARVER

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_215S_Tier4B_18_056


41

Stubharver og såbedsharver. Til perfekt jordbearbejdning.

Perfekt jordbearbejdning er grundlaget for et godt udbytte. New Holland kan nu tilbyde er bredt sortiment af kraftige stubharver med stor kapacitet. Et stort 
program af tilbehør sikrer, at harven altid kan tilpasses til kundens krav. New Hollands nye serie af såbedsharver har i agronomiske test vist, at de kan levere 
et perfekt såbed, som sikrer de bedste spirebetingelser for såsæden.

Stubharver
Serie ST ST C

Rammetype Fast/hydraulisk foldbar Fast/hydraulisk foldbar, 
bugseret

Arbejdsbredde (m) 3-4 3-7

Min. traktoreffekt (kW/hk) 66/90 88/120

Vægt (kg) 990-2180 1650-4500

Stubharver
Serie STX V

Rammetype Fast/hydraulisk foldbar, bugseret

Arbejdsbredde (m) 3-7

Min. traktoreffekt (kW/hk) 55/75

Vægt (kg) 1500-4100

Såbedsharver
Serie SBL V SBM V SGX

Rammetype Fast/hydraulisk 
foldbar Hydraulisk foldbar Hydraulisk foldbar, 

bugseret

Arbejdsbredde (m) 2,5-6,7 6,5-8,3 5,4-7,9

Min. traktoreffekt (kW/hk) 18/25 103/140 103/140

Vægt (kg) 382-1030 1525-1925 3900-5300

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_270_Autocommand_Tier4B_18_109
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New Hollands sortiment af fræsere kan anvendes under alle forhold både på pløjet og ikke pløjet jord. De arbejder også særdeles effektivt, hvor der mange 
planterester.

Rotalabour
Serie RLX

Arbejdsbredde (cm) 255-305

Minimum PTO-effekt (kW/hk) 55/75

Vægt (kg) 900-1125

Rotavator
Serie RVH RVX

Arbejdsbredde (cm) 110-255 180-355

Minimum PTO-effekt (kW/hk) 22/30 44/60

Vægt (kg) 400-700 750-1125

Rotavator
Serie RVL RVM

Arbejdsbredde (cm) 100-150 80-205

Minimum PTO-effekt (kW/hk) 12/17 13/19

Vægt (kg) 166-218 245-425

Fræsere. PTO redskaber til intensiv jordbearbejdning. 

FRÆSERE, SKIVESLÅMASKINER, VENDERE OG RIVER

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TI4_100_18_015
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Skiveslåmaskiner, vendere og river. Et perfekt græs sortiment.

Det nye brede sortiment af New Holland skiveslåmaskiner, vendere og river er designet, så det altid er muligt at levere et redskab, som passer præcist til 
opgaven. Sortimentet af skiveslåmaskiner omfatter både front- og bagmonterede modeller samt bugserede skiveslåmaskiner. Der kan leveres modeller med 
eller uden PE-crimper. Venderne med 6 eller 8 rotorer har stor kapacitet selv i kraftige skår. Riverne kan leveres med arbejdsbredder fra 4,15 m til 8,2 m,  
så der kan altid vælges en rive med en kapacitet, som passer til opgaven, hvad enten det er til græs, hø eller halm.

Frontmonterede skiveslåmaskiner
Serie DuraDisc F DiscCutter F
Arbejdsbredde (m) 2,96 3,11-3,52
Anbefalet traktoreffekt (kW/hk) 44/60 60/82-70/95
Vægt (kg) 765 1180-1260

Bagmonterede skiveslåmaskiner
Serie DiscCutter
Arbejdsbredde (m) 2,37-3,86
Anbefalet traktoreffekt (kW/hk) 40/54-70/95
Vægt (kg) 815-1140

Vendere
Serie ProTed
Arbejdsbredde (m) 6,9-8,8
Anbefalet traktoreffekt (kW/hk) 30/40-60/82
Vægt (kg) 870-1510

River
Serie ProRotor ProRotor C ProRotor L
Arbejdsbredde (m) 4,15-4,45 6,5-8,2 3,6-6,35
Anbefalet traktoreffekt (kW/hk) 26/35-33/45 30/40-40/55 30/40-40/55
Vægt (kg) 570-650 1930-2010 1335-2090

Bugserede skiveslåmaskiner
Serie DiscCutter L DiscCutter C
Arbejdsbredde (m) 3,11 3,11-3,52
Anbefalet traktoreffekt (kW/hk) 70/94 70/94 - 75/102
Vægt (kg) 2440-2520 2600-2800

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=DiscCutter_320P_18_117
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BR Serien. En ballepresser til enhver opgave.

BR Serien af rundballepressere med fast kammer er udstyret med Roll-Bar™ systemet, der betyder, at der er en positiv kontakt med ballen, selv i de vådeste 
forhold. Specificer din ballepresser efter dine behov ved at vælge omvikling med enten garn eller net, og vælg CropCutter™ systemet på BR6090 og BR155 for 
at opnå produktivt arbejde til ensilage. Kontroller alle ballepresserens funktioner med skærmen i kabinen.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BR_155_16_060
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Præcis påføring af net
Andenæbssystemet sørger for positiv kontakt med 
ballen, så omviklingen bliver præcis.

Indikatorer for balleformning
For at få ensartede baller fra uens skår skal du 
holde øje med indikatoren for balleformning i 
kabinen på BR6090-modellerne.

Modeller BR120 Utility BR150 Utility BR6090 BR155

Ballediameter (m) 1,2 1,5 1,25 1,55

Ballebredde (m) 1,2 1,2 1,2 1,2

Pickupbredde ekstraudstyr/standard (DIN) (m) 1,72 1,72 2,0 2,0 / 1,72

Indføringstype Presser Presser Rotor Rotor

CropCutter™ system (antal knive) – – l maks. 15 O maks. 14

Balleformningstype Roll-Bar™ Roll-Bar™ Roll-Bar™ Roll-Bar™

Balleomvikling Garn/net Garn/net Garn/net Garn/net

Andenæbssystem – – l –

l Standard     O Ekstraudstyr     – Kan ikke fås

Pickup-hjul, massive eller af gummi
Vælg mellem massive stål-pickup-hjul eller 
pneumatiske gummi-pickup-hjul

Robuste tandboms-bøsninger
Tandbommene er monteret i robuste bøsninger, 
hvilket giver længere levetid uden behov for 
vedligeholdelse.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_12_11T475031
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=2P041R
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BR_155_16_G_018
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BR_155_16_G_055
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Rundballepresser. Sulten efter foder. Klar til hø.

Driver du en professionel ballepresservirksomhed? Så bør den nye Roll Baler Serie være dit standardvalg. Serien bestående af tre modeller med  
Roll Baler 125, Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra, der begge er kombipressere med indpakker, er beregnet til at omdefinere standarden for 
balletæthed og indpakningsfleksibilitet. Når slankt, moderne design og førsteklasses konstruktion kombineres med ensartede, tætte baller samt en række nye 
funktioner og fantastisk driftssikkerhed, vil du se, at din produktivitet øges betydeligt.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=RB_125_Combi_16_086
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ISOBUS som standard
Roll Baler 125 modellerne har fuld ISOBUS-
forbindelse til kompatible traktorer. En New Holland  
IntelliView™ IV skærm kan specificeres til funktion 
med traktorer uden ISOBUS.

Ensartet balledannelse
18 stk. heavy duty 200 mm diameter valser 
med en ny profileret overflade sikre en positiv 
afgrødekontakt og god presningsproces fra start 
til færdig balle.

l Standard     – Kan ikke fås

Modeller Roll Baler 125 Roll Baler 125 Combi Roll Baler 135 Ultra
Ballediameter (m) 1,25 1,25 1,35

Ballebredde (m) 1,22 1,22 1,22

Pickupbredde (m) 2,3 2,3 2,2

Antal fingre / pickuprør 160 / 5 160 / 5 150 / 5

Indføringstype Rotor Rotor Rotor

CropCutter™ II-system (antal knive) Maks. 20 Maks. 20 Maks. 20

Balledannelse

Type System med profileret valse System med profileret valse System med profileret valse

Antal valser 18 18 18

Valsediameter (mm) 200 200 200

Bindingssystem

Ballebinding Net Net/Film Net/Film

Balleindpakker (Combi) – l l

Ny trækbom, ny pickup
New Holland har givet fronten på Roll Baler 
125-serien et helt nyt design, lige fra den helt nye 
trækbom til en 2,30 meter bred New Holland pickup.

Kompakt design giver stabilitet
Roll Baler 125 modeller er konstrueret til at kunne 
arbejde i vanskeligt og kuperet terræn. Selv når 
ballekammeret fyldes, og Combi-modellernes 
pakker kører, forbliver tyngdepunktet lavt.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=RB_125_16_025
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=RB_125_16_G_008
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=RB_125_12_005
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=RB_125_16_090
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Roll-Belt. Forny din presserstil?

Har du brug for baller i forskellige størrelser eller arbejder du i varierede afgrøder? Så skal du vælge Roll-Belt™ Serien, der kan fås med to forskellige 
kamre: 1,50 og 1,80 m. Disse ballepressere med variabelt kammer har fire, ekstra brede endeløse remme på 273 mm, der bevarer en fantastisk kontakt med 
afgrøden og reducerer spildet. Den nye pickup øger kapaciteten med op til 20%: Indføringens hjælperuller samler afgrøden, så indføringen bliver ensartet, 
og rulletilholderen bevarer trykket på afgrøden og dermed en konstant indføring. ActiveSweep™ indføringssystemet leder afgrøden direkte fra pickuppen og 
ind i ballekammeret, hvilket giver en skånsom behandling af afgrøden. Den eksklusive andenæbsapplikator anbringer fysisk nettet på ballen for at undgå fejl  
i omviklingen. Den nye Bale Command™ Plus II skærm betyder, at du kan styre ballepresseren med fingerspidserne.

l Standard     – Kan ikke fås

IntelliBale™ system
Automatisk traktorstop, indpakning og åbning 
og lukning af lem giver endnu mere effektiv 
ballepresning.

Sænkebundsteknologi
Rens en blokeret rotor fra kabinens komfort med et 
enkelt greb.

Modeller Roll-Belt 150 Roll-Belt 180
Type ActiveSweep™ SuperFeed™ CropCutter™ ActiveSweep™ SuperFeed™ CropCutter™
Minimum diameter (cm) 90 90

Maks. diameter (cm) 150 180

Bredde (cm) 120 120

Pickupbredde (standard/ekstra) (m) 2,0/– 2,0/2,3 2,0/– 2,0/2,3

Indføringssystem Overfaldsindføring/-snegl Rotorbredde 455 mm, W-formet konfiguration Overfaldsindføring/-snegl Rotorbredde 455 mm, W-formet konfiguration

CropCutter™ system (antal knive) – – 15 – – 15 

Balleformningstype Roll-Belt™ Roll-Belt™

Balleindpakning (standard/ekstra) Garn/net Garn/net

EdgeWrap™-andenæbssystem l l

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=RBV_180_CropCutter_G_13_007
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_180_Tier4B_15_344
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=RBV_180_CropCutter_15_003
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New Holland opfandt konceptet med en automatisk binder og omdannede ballepresning til et enmandsjob. 75 år senere er BC5000 stadig det foretrukne valg for 
kvægavlere og stalde takket være den uovertrufne ballekvalitet og produktiviteten i marken i både halm og hø. Til omfangsrige skår er SuperSweep™ pickuppen 
perfekt.

Modeller BC5060 BC5070
Min. krævet kraftudtagseffekt (kW/hk) 34/45 45/60

Ballebredde (cm) 36 36

Ballehøjde (cm) 46 46

Maks. ballelængde (cm) 132 132

Pickupbredde (m) 1,8 2

Stempelhastighed (slag/min) 93 93

Indføringssystem type Pakkergaffel i kombination  
med to rotorer i par

Pakkergaffel i kombination  
med tre rotorer i par

Rotorindføringssystem
Rotorindføringssystemet er skånsomt mod afgrøden 
og sikrer en konstant afgrødestrøm og dermed 
kvalitetsballer.

Bevarelse af ensartet balletæthed
Hydroformatisk tæthedskontrol bevarer ballens 
tæthed uafhængigt af afgrødens fugtindhold.

BC5000. Stadig førende.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=8QC70013
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=8QC70036mix
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=8QC70068
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BigBaler. Tættere og stærkere baller i længere tid.

BigBaler Serien er forsynet med dobbeltbindeteknologien, og den kan fås i to bredder: 80 cm med fire og 120 cm med seks dobbelte knuder pr. balle. De nye 
BigBaler Plus modeller producerer op til 10% tættere baller i en endnu mere robust pakke. Vælg mellem standard og Packer Cutter modeller. Rotor Cutter 
varianten er udviklet med henblik på ensilageopgaver. Vil du gerne kunne foretage snævre vendinger på forageren? Så er den styrbare tandemaksel med store 
dæk (ekstraudstyr) det rette for dig. Den konstant arbejdende ballevejning udføres ved hjælp af det prisbelønnede ActiveWeigh™ system, og den avancerede 
PLM® teknologi giver dig parametre for fugt, additiver og mange andre ting i dine fingerspidser.

GENNEMSNITLIG BALLEVÆGT 434 kg

GENNEMSNITLIG KAPACITET 32 t/t

BRÆNDSTOFFORBRUG 0,89 l/t

EKSPERTISE I PRESNING

17 TIMER på 2 DAGE - 1.254 BALLER

CERTIFICER
ET

BigBaler Plus Certificeret udfordring
New Holland agriculture testede den ny BigBaler  
1290 Plus med en T7.315 Heavy Duty Auto Command™ 
traktor. I udfordringen arbejdede de to maskiner 
i 17 timer fordelt over to dage under udfordrende 
arbejdsbetingelser og viste fantastisk produktivitet 
ved at presse hele 1.254 baller. Udfordringen og 
resultatet blev overvåget og godkendt af sgs.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BB_1290_Plus_16_027
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MaxiSweep™ pickup
En jævn afgrødestrøm sikres takket være den 
nye rulletilholder og indføringens hjælperuller. 
Afgrøden føres mere effektivt ind i kammeret af 
over- og underfaldssneglene, der roterer modsat 
hinanden.

Ægte udsyn dag og nat
Der er udviklet en 360°-belysningspakke, der som 
ekstraudstyr kan fås med LED’er på alle Plus-
modeller, så nat bliver til dag,og produktiviteten 
bevares, og betjeningen er let selv i nattens mørke.

IntelliCruise™ system. Optimeret kapacitet. 
Fantastisk ensartethed.
IntelliCruise™ funktionen styrer traktorens 
hastighed fremad ved hjælp af ISOBUS Class III 
teknologi. Det øger produktiviteten, forbedrer 
førerens komfort, øger brændstofbesparelserne 
og optimerer indføringshastigheden ved skiftende 
mark- og afgrødebetingelser. Dette IntelliCruise™ 
system har to køretilstande, charge control og slice 
control.

– Kan ikke fås

Modeller
BigBaler 870 Plus BigBaler 890 Plus BigBaler 1270 Plus BigBaler 1290 Plus

Standard Pakker med  
snitter CropCutter Standard Pakker med  

snitter CropCutter Standard CropCutter Standard CropCutter

Min. krævet kraftudtagseffekt (kW/hk) 80/109 85/116 100/136 80/109 85/116 100/136 90/122 110/150 95/130 118/160

Ballens bredde/højde/længde (cm) 80/70/260 80/90/260 120/70/260 120/90/260

Pickupbredde (m) 1,96 1,96 2,23 2,35 2,23 2,35

Stempelhastighed (slag/min) 48 48 48 48

CropCutter™ system (maks. antal knive) – 6 9 eller 19 – 6 9 eller 19 – 15 eller 29 – 15 eller 29

Indføringssystem

Pakker 2 gafler med  
6 tænder

3 gafler med  
6 tænder

Rotor med W- 
formet mønster

2 gafler med  
6 tænder

3 gafler med  
6 tænder

Rotor med W- 
formet mønster

3 gafler med  
9 tænder

Rotor med W- 
formet mønster

3 gafler med  
9 tænder

Rotor med W- 
formet mønster

Presser 4 tænder 6 tænder 4 tænder 4 tænder 6 tænder 4 tænder 6 tænder 6 tænder 6 tænder 6 tænder

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BB_1290_12_055
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BB_1290_Plus_16_G_007
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=BB_1290_Plus_16_076
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TC. Din favoritdestination.

Høster du 100-150 hektar? Så er TC Serien noget for dig. De kraftige Varifeed™ skæreborde høster endnu mere afgrøde i fantastisk tilstand. Opti-Fan™ 
teknologien, der har vundet flere priser, øger rensepræstationen og forbedrer kornets kvalitet. ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi til overholdelse af Tier 4B bevarer 
et allerede fremragende brændstofforbrug. De karakteristiske svungne linjer på New Hollands høstprodukter gør TC'en til et rigtigt blikfang. Den er segmentets 
førende, og det har taget 5 år at udvikle den, og nu giver den dig førsteklasses høstydelse i en kompakt pakke.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TC_5070_13_038
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Harvest Suite™ komfortkabine
Den helt nye, rummelige kabine tilbyder uovertruffent 
udsyn og fantastisk førerkomfort med lædersæde, 
Bluetooth MP3-radio og aftagelig køleboks.

Fugtregistrering i realtid
Fugtfølersættet, der er ekstraudstyr, overfører 
fugtmålingerne i realtid til kabinen for at muliggøre 
kalibrering af indstillingerne og dermed opnå 
optimal høstkvalitet.

Større korntanke
Den største korntank på 6400 liter øger 
høstkapaciteten og gør logistikken lettere.

Intuitiv  
InfoView™ II skærm
Styr og overvåg vigtige 
høstparametre på 
InfoView™ II skærmen. 
Det slanke design gør det 
muligt at anbringe den, så 
den er let at se på.

Modeller TC4.90 TC5.70 TC5.90
Maks. motoreffekt ved 2000 o/m - ISO 14396 (kW/hk) 129/175 129/175 190/258

Skærebredde (m) 3,96 - 6,10 3,96 - 6,10 3,96 - 9,14

Teknologi med to cylindere l – –

Teknologi med tre cylindere – l l

Cylinders diameter/bredde (m) 0,607/1,05 0,607/1,30 0,607/1,30

Rotorseparator l l l

Samlet drevet separationsområde (med rotorseparation/uden rotorseparation) (m2) 0,938 1,820/1,186 1,820/1,186

Antal halmrystere 4 5 5

Halmrystere separationsområde (med rotorseparation/uden rotorseparation) (m2) 5,19/5,35 6,49/6,69 6,49/6,69

Samlet renseområde (m2) 3,44 4,3 4,3

Smart Sieve™ nivelleringssystem Ekstra: 25% Ekstra: 25% Ekstra: 25%

Korntankens kapacitet (l) 5000 5200 6400

Transmissionstype Hydro. Hydro. Hydro.

l Standard     – Kan ikke fås

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TC_5070_G_13_003
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TC_5070_13_056
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=PLM_12_Yeld_Sensor
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Moisture_Sensor
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=TC_5070_G_13_005
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CX5 og CX6. En mejetærsker til enhver opgave.

Den CX5, CX6 mejetærskerserie med fem og seks halmrystere har unikke funktioner og høj ydelse til enhver høstopgave og i alle marker. Med den nye Harvest 
Suite™ Deluxe kabine får du enestående komfort ved høst, dag og nat. Funktioner som f.eks. det selvnivellerende Smart Sieve™ sold og Autofloat™ systemet 
samt Laterale og Hillside modellerne er en stor hjælp i ujævnt eller bakket terræn. Takket være den sektionsopdelte tærskebro, Opti-Thresh™ og Multi-Thresh™ 
systemerne, det unikke Opti-Speed™ halmrystersystem samt Opti-Fan™ systemet og Triple-Clean™ rensesystemet får du den bedste fleksibilitet, der kan 
håndtere alle situationer.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX6_80_Tier4B_17_049B
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Bedste fleksibilitet imellem afgrøderne  
i sin klasse 
New Hollands CX5 og CX6 mejetærskere har en 
lang række tilpasningsmuligheder, der sikrer en 
fantastisk præstation i mange forskellige afgrøder 
og afgrødeforhold.

Trevejsbehandling af restmateriale:  
i skåret eller på stubben
Avnesprederen med to spredeskiver spreder 
avnerne på stubben, inden halmen når jorden. 
Halmens foderværdi kan øges ved at lede avnerne 
ned i den halm, der skal presses, eller du kan 
blande avnerne med den halm, der skal snittes, så 
de fordeles sammen med den snittede halm.

Bedste komfort i sin klasse ved kørsel og høst
De nye CX5 og CX6 mejetærskere giver dig en ekstrem 
god komfort på de lange høstdage og -nætter.  
Den nye Harvest Suite™ luksuskabine er udviklet 
på baggrund af omfattende kundeundersøgelser 
og har en volumen på 3,7 m3 og et glasareal på  
6,3 m2: 7% mere end tidligere modeller og den 
største kabine i sin klasse. 

Sektionsopdelt standardtærskebro:  
Let at håndtere, hurtig at skifte
Ombygningstiden reduceres fra 6 timer til  
20 minutter! Når der skiftes mellem afgrøder, kan 
tærskebroens nederste sektioner udskiftes, uden 
at det er nødvendigt at afmontere halmelevatoren. l Standard     O Ekstraudstyr     * Kan ikke fås på Hillside model

Modeller CX5.80 CX5.90 CX6.80 CX6.90
Maksimal motorydelse ved 2000 o/m - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) 190/258 220/300 220/300 250/340

Heavy Duty Varifeed™ kornskærebord (knivvandring på 575 mm) (m) 4,88 - 7,62 4,88 - 7,62* 4,88 - 9,15 4,88 - 9,15

Tærskecylinder

Bredde (m) 1,3 1,3 1,56 1,56

Halmrystere

Antal 5 5 6 6

Opti-Speed™ halmrystere med variabel hastighed O O O O

Rensning

Triple-Clean™ kaskadesystem l l l l

Det selvnivellerende Smart Sieve™ rensesystem tilpasses automatisk  
til kernernes størrelse

O O* O O

Renseblæser

Opti-Fan™-system O O O O

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX_6090_G_12_10J6090023
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX6_90_Tier4B_17_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX6_90_Tier4B_17_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX6_80_Tier4B_17_G_001B
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Hillside, Laterale og Everest. Udligner hældninger, så der opnås effektiv høst.

Mejetærskerne CX7.90, CX8.70, CX8.80, CX8.90, CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90 og CR9.80 Everest, CX5.90 Laterale og Hillside, CX6.90 Laterale samt TC5.90 Hillside er 
blevet udviklet, så de udligner stejle skråninger i marken og holder tærske- og separationssystemet helt plant. Resultatet er en uovertruffen høstpræstation. Laterale 
og Everest modellerne kompenserer for sideværst hældninger på op til 18% og 16%, så tilløbsplanet fyldes jævnt, og der opnås en optimal rensning. Modellerne  
CX5.90 Hillside og TC5.90 Hillside har to hydrauliksystemer, der kompenserer for sideværts hældninger på op til 38%, 30% op ad og 10% ned ad bakke. Det 
forbedrer førerkomforten og bevarer en optimal præstation og fine kerner, uanset hvor krævende forholdene er.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX_5090_Hillside_12_024
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Bevar gennemløbet ned ad bakke
Hillside modeller er forsynet med en tredje rulle 
i indføringshuset, der bevarer gennemløbet, når 
der arbejdes ned af de stejleste skråninger, så 
produktiviteten øges.

Lodrette hjul: altid
For at øge sikkerheden og fastholde traktionen 
sikrer et netværk af følere, at Hillside 
mejetærskernes hjul altid forbliver i lodret position.

Drevet bagaksel som ekstraudstyr
For at sikre trækkraft, når der arbejdes på de 
stejleste skråninger, kan Laterale modellerne som 
ekstraudstyr forsynes med en 4-hjulstræk for at 
forbedre trækkraften.

l Standard     O Ekstraudstyr     – Kan ikke fås

Modeller CX5.90  
Laterale

CX6.90
Laterale

TC5.90
Hillside

CX5.90
Hillside

CX7.90 
Everest

CX8.90 
Everest

CR7.80 
Everest

CR7.90 
Everest

CR8.80 
Everest

CR9.80 
Everest

Maks. motoreffekt ved 2000 o/m - ISO 14396 (kW/hk) 220/300 250/340 190/258 220/300 275/374 338/460 295/401 330/449 380/517 420/571

Skærebredde (m) 4,57 - 7,62 4,88 - 9,15 4,57 - 5,18 4,57 - 7,62 5,18 - 7,32 6,10 - 9,15 4,88 - 9,15 4,88 - 10,67 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67

Teknologi med tre cylindere – – O – – – – – – –

Teknologi med fire cylindere O O – O l l – – – –

Twin Rotor™ design – – – – – – l l l l

Antal halmrystere 5 6 5 5 5 6 – – – –

Rotors diameter (mm) – – – – – – 432 432 432 559

Samlet renseområde (m2) 4,32 5,21 4,32 4,32 5,4 6,5 5,4 5,4 5,4 6,5

Smart Sieve™ nivelleringssystem O O – – – – – – – –

Selvnivellerende soldkasse – – – – O O l l l l

Laterale system til udligning på skråninger (ekstraudstyr) (%) 18% 18% – – – – – – – –

Everest system til udligning på skråninger (ekstraudstyr) (%) – – – – 16% 15% 16% 16% 16% 15%

Hillside system til udligning på skråninger  
(på tværs af skråning / op ad bakke / ned ad bakke) (%) – – 38 / 30 / 10 38 / 30 / 10 – – – – – –

Korntankens kapacitet standard / Hillside model (l) 8300 9300 6400 7300 10000 12500 9500 9500 12500 12500

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX_5090_Hillside_12_11J50H022
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX_5090_Laterale_G_12_004
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX5_90_Hillside_Tier4B_17_050
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CX7 og CX8. Fuldendt produktudvikling.

De superkonventionelle mejetærskere CX7 og CX8 hæver standarden for produktivitet. Verdens kraftigste konventionelle mejetærskere yder op til 490 hk til 
uovertruffen høstkapacitet. Der kan fås 5 eller 6 halmrysterkonfigurationer, automatisk tilpasningssystemer sikrer effektiv høst. Altid. ECOBlue™ HI-eSCR motorer, 
der lever op til Stage V emissionskravene, har et innovativt efterbehandlingssystem, som er vedligeholdelsesfrit, hvilket reducerer driftsomkostningerne. SmartTrax™ 
gummibælter reducerer jordpakningen i marken med op til 57%. Som om det ikke var nok, giver Opti-Fan™ teknologien den reneste kornprøve. Vil du have endnu 
mere? Fugtføling som ekstraudstyr betyder, at du kun høster det korn, du ønsker, og med udbytteovervågning ved du, hvor meget du får fra den enkelte mark.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX8_85_Tier4B_15_127
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Opti-Clean™ teknologi
Opti-Clean™ systemet optimerer præstationen med 
op til 20% ved at optimere slaget og kastevinklerne 
i rensesystemet.

40 km/t ECO, der sparer brændstof
Alle modeller med hjul har en toptransporthastighed 
på 40 km/t, så transporttiden reduceres. Det opnås ved 
bare 1600 o/t og reducerer dit brændstofforbrug med 
25%. 710/70R42 dækkompatibilitet reducerer yderligere 
kompaktionen i marken.

Lys ved høst om natten
Med den nye LED belysningspakke kan du se langt, 
op til 400 meter for at være helt præcis.

Opti-Speed™ halmrystere  
med variabel hastighed
Det eksklusive Opti-Speed system justerer 
automatisk halmrysterens hastighed efter den 
høstede afgrøde og hældningen i marken for at sikre, 
at alle de værdifulde kerner lander i korntanken.

Novedad Técnica 
Fima 2014 (España)

Modeller CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.90
Maks. motoreffekt ved 2000 o/m - ISO 14396 (kW/hk) 250/340 275/374 275/374 295/401 360/490

Skærebredde (m) 4,57-9,15 4,88-9,15 5,18-10,67 6,10-12,50 6,10-12,50

Teknologi med fire cylindere l l l l l

Cylinders diameter/bredde (m) 0,75/1,30 0,75/1,30 0,75/1,56 0,75/1,56 0,75/1,56

Rotorseparator l l l l l

Samlet drevet separationsområde (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54

Antal halmrystere 5 5 6 6 6

Separationsområde, halmryster (m2) 4,94 4,94 5,93 5,93 5,93

Samlet renseområde (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5

Selvnivellerende soldkasse O O O O O

Korntankens kapacitet (l) 9000 10000 9500/11500 11500 12500

l Standard     O Ekstraudstyr

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX_Elevation_G_13_998
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX_8090_Elevation_G_13_004
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX8_85_Tier4B_15_161
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX8_80_Tier4B_15_G_044
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CR. Intuitivt høstarbejde.

For 40 år siden revolutionerede New Holland landmændenes høstmetoder med lanceringen af den banebrydende Twin Rotor™ teknologi til mejetærskere. 
Dagens sidste nye generation af CR Revelation mejetærskere fortsætter denne fuldblodsrotortradition og tilbyder landmænd verden over den bedste korn- 
og halmkvalitet takket være den skånsomme tærskning. Seriens topmodel CR10.90 er den hidtil kraftigste og mest produktive CR Revelation, der nu har 
mere end 700 hk til rådighed. Innovative funktioner som de nye Dynamic Flow Control™ rotorledeskinner, der kan fjernjusteres, ny overbelastningssikring af 
tærskebroerne, Dynamic Feed Roll™ teknologien med dybere medbringere og det helt nye, ekstra brede Opti-Spread™ Plus system til spredning af halm og 
avner er med til fortsat at sikre, at CR Revelation Serien er blandt de mest avancerede og produktive høstmaskiner i verden.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CR10_90_Revelation_Tier4B_17_020
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Modeller CR7.80 CR7.90 CR8.80 CR8.90 CR9.80 CR9.90 CR10.90
Maks. motoreffekt ved 2000 o/m - ISO 14396 (kW/hk) 295/401 330/449 380/517 380/517 420/571 420/571 515/700*

Skærebredde (m) 4,88-9,15 4,88-10,67 6,10-10,67 6,10-12,50 6,10-12,50 6,10-12,50 6,10-12,50

Tærske- og separationsteknologi Twin Rotor™-design

Rotors diameter (mm) 432 432 432 559 559 559 559

Rotorlængde (m) 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638

Opti-Clean™ system  l l l l l l l

Samlet renseområde (m2) 5,4 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Selvnivellerende soldkasse  l l l l l l l

Korntankens kapacitet (l) 9500 9500/11500 12500 12500 12500 14500 14500

CR Revelation Serien:  
fantastiske rotormejetærskere
Alle modeller i den nye CR Revelation Serie drager 
fordel af forbedringer af hvert trin på høstens rejse, 
fra skærebordet og til styring af halm og avner. 

Den mest kraftfulde belysningspakke  
til mejetærskere
Belysningspakken til CR Revelation Serien har 
hævet belysningsstandarden og kan levere op til i 
alt 48.000 lumen. Lystes spredning er designet, så 
der opnås maksimalt udsyn over hele skærebordet 
og marken foran.

Tag bare plads
New Holland giver dig klassens bedste udvalg af 
sæder med tre forskellige modeller, så du bare kan 
vælge. Alle sæder nyder fordel af de forbedrede 
hynder.

l Standard     * Ekstra effekt er til rådighed ved aflæsning og snitning

Forståelse dagen lang
Test har vist at der gennem en lang høstdag vil, 
IntelliSense™ teknologi give en perfekt ydelse, og 
selv i sammenligning med de mest erfarede og 
prøvede høstpiloter. Systemet kontrollere hver 20. 
sekund flowet i mejetærskeren og vil vælger den 
bedste indstilling ud af 280 millioner muligheder. 
Læn dig tilbage, slap af og lad den nye CR med 
IntelliSense™ teknologi optimere din høst.
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CR10_90_14_G_011
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CR10_90_Revelation_Tier4B_17_007
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CR10_90_Revelation_Tier4B_17_019
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FR Forage Cruiser. Massiv præstation.

I mere end et halvt århundrede har New Holland været førende i finsnittersektoren med en hel vifte af banebrydende udstyr, der har revolutioneret den moderne 
finsnitning. Seriens helt nye topmodel, FR920, bringer New Hollands høstudstyr op på et helt nyt niveau. Branchens førende snitning er kombineret med 
fantastisk førerkomfort. Et forbedret afgrødeflow forbedrer i høj grad kapacitet og produktivitet, og det hele omgives af det elegante og strømlinede design, 
som New Holland er så kendt for. Maskinstationer, der arbejder med hø og foder, energiafgrøder og biomasse, samt store landbrugsbedrifter, landbrugs- og 
energivirksomheder vil alle finde en plads i deres maskinpark til en FR Forage Cruiser.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FR_920_Tier4B_17_477
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ActiveLOC™ teknologi giver  
fugtreguleret snittelængde
Den revolutionerende ActiveLOC™ teknologi 
benytter fugtmåling i realtid til at ændre 
snitlængden. Resultatet: bedre pakning i stakken 
og endnu mere næringsrig ensilage.

Variflow™ teknologi
Med Variflow™ systemet kan føreren let og 
hurtigt ændre maskinindstillingen fra græs til 
majs. Samtidigt ændres blæserens position så der 
altid er maksimal effekt udnyttelse og reduceret 
effektforbrug. 

Lad FR fylde anhængeren for dig
IntelliFill™-systemet fylder automatisk anhængeren 
helt op til kanten uden spild af korn og uden 
førerens indgriben.

Effektivitetsforbedrende ECO-motorstyring
Dette system sikrer, at motoren altid er fuldt belastet 
i forhold til en forudindstillet motorhastighed,  
så den har optimal effektivitet og ydelse.

Modeller FR480 FR550 FR650 FR780 FR920
Motor
Maks. effekt ved 2000 o/m - ISO 14396 (kW/hk) 350/476 400/544 480/653 570/775 670/911*

Power Cruise™ II system l l l l l

Indføring
Indføringsbredde (mm) 860 860 860 860 860

MetaLoc™ system l l l l l

Snitcylinder
Snitcylinder bredde/diameter (mm) 900/710 900/710 900/710 900/710 900 / 710

Corncracker
Bredde/diameter for corncracker valser (mm) 750/250 750/250 750/250 750/250 750 / 250

Variflow™ system l l l l l

Blæser
Blæsers bredde/diameter (mm) 750/525 750/525 750/525 750/525 750 / 525

l Standard     * ved 1800-2000 o/m

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FR_G_12_999
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FR_500_G_12_039
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FR_780_Tier4B_15_064
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FR_550_Tier4B_15_204
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l Standard     O Ekstraudstyr

Rækkeafstand
Velegnet til vingårde med en afstand mellem 
vinstokkene på 0,95 - 1,5 m.

VINDRUEHØSTERE

0,95 - 1,5 m

Braud 9080N Serien er ideel til steder, hvor der er begrænset plads mellem vinstokkene. Føreren kan nu nyde den optimale komfort i den prisbelønnede, 
lydsvage Blue Cab™ 4 kabine under tryk med avanceret filtreringsteknologi, perfekt til sprøjtning. 360 graders udsyn forbedrer høstpræcisionen og reducerer 
skaderne på vinstokkene. Hvis plukkehovedet afmonteres, kan Braud 9080N omdannes til et universalredskab, der kan anvendes hele året til sprøjtning, 
aftopning, fjernelse af blade samt til jordbearbejdningsredskaber.

Model Braud 9080N
Motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 129/175

Variabel ramme, der kan justeres fra kabinen l

Hydrauliske fordelere / antal l / 12

Blue Cab™ 4 l

Pivoterende plukkehoved
Drejende selvjustering l

Antal rystere, standard 12

Rustfri stålbeholders kapacitet (l) 1x1400 / 1x1100 til Opti-Grape™-version

Stængelaftager - adskiller O

Opti-Grape™ O

Udsugningsenheder (antal) 2

Berthoud co-design
Den kraftfulde Braud 9080N er ideel til alle 
anvendelser i vingårde med begrænset plads. Braud 
9080N er designet, så den anvender Berthoud Cruiz’Air 
systemet, hvilket gør den til den perfekte sprøjter.

Braud 9080N. Præstation overalt.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Braud_9080N_16_160
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Braud_7030M_OptiGrape_15_021


65

l Standard     O Ekstraudstyr     * Tank til maks. 2600 l til Opti-Grape™

Modeller Braud 7030M Braud 9070M
Motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 94/128 121/164

Pivoterende plukkehoved
Drejende selvjustering l l

Standardantal rystere 12 14

Opsamlingskurvenes indkapslede længde (mm) 1900 2300

Antal opsamlingskurve 2x54 2x63

Kapacitet af rustfri stålbeholder (l) 2300 2360/3100*

Stængelaftager - adskiller O O

Opti-Grape™ O O

Udsugningsenheder (antal) 2 2

Rækkeafstand
Velegnet til vingårde med en afstand mellem 
vinstokkene på 1,3 - 1,8 m.

Hvis du tænker på vindruehøstere, er de første, du kommer i tanke om, sandsynligvis Braud 7030M og Braud 9070M, til de fleste bedrifter med middel afstand 
mellem rækkerne. Det patenterede Opti-Grape™ system, der har vundet Sitevi 2013 Gold medal, er placeret øverst i beholderen og fjerner ved hjælp af en 
luftpude selv de mindste urenheder og fremmedlegemer, så disse ikke blandes med druerne. Det forbedrer den samlede høstkvalitet.

Opti-Grape™ system
Luftpudeblæserfladen, der er ekstraudstyr, fjerner 
op til 99,9% af andet materiale end druerne, så 
druehøsten bliver renere.

Braud 7030M, Braud 9070M. Sætter standarden inden for høst af vindruer.

1,3-1,8 m

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Braud_7030M_OptiGrape_15_024
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Braud_7030M_OptiGrape_15_021
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Den nye generation Braud 8030L og Braud 9000L med høj kapacitet har branchens førende Braud SDC plukkesystem. De enkeltvist monterede rystestænger 
kan styres, så plukningen bliver skånsom, og der opnås maksimal fleksibilitet. De kan hurtigt og let aktiveres og deaktiveres afhængigt af afgrødemængden. 
Den nye Braud 9000L er perfekt til opgaver med høj kapacitet.

VINDRUEHØSTERE

l Standard     O Ekstraudstyr     – Kan ikke fås

Rækkeafstand
Velegnet til vingårde med en afstand mellem 
vinstokkene på 1,6 meter og derover.

1,6 m og derover

Modeller Braud VL5060 Plus Braud 8030L Braud 9050L Braud 9050L Plus Braud 9070L Braud 9070L Plus Braud 9090L
Motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 94/128 94/128 106/144 106/144 121/164 106/144 134/182

Hjulafstand (m) 2,78 2,78 2,93 3,05 2,93 3,05 3,05

Pivoterende plukkehoved
Drejende selvjustering l l l l l l l

Antal rystere, standard 12 14 14 14 14 14 14
Opsamlingskurvenes  
indkapslede længde (mm) 1700 2100 2300 2300 2300 2300 2300

Antal opsamlingskurve 2x54 2x58 2x63 2x65 2x63 2x65 2x63

Beholder i rustfrit stål, kapacitet (to beholdere) (l) 1800/2360 2500/2800 3100/3600 3700 3100/3600 3700 2600/3200

Stængelaftager - adskiller O O O O O O O

Konfiguration med sidebeholder (l) – – – O: 3000 O: 3000 O: 3000 O: 3000

Opti-Grape™ – – O O O O –

Udsugningsenheder (antal) 2 2 2 l / 4 O 4 l 2 l / 4 O 4 l 4

Konfiguration med sidebeholder
Konfigurationen med sidebeholder (ekstraudstyr) på 
Braud 9000L Plus og 9090L øger tømmefleksibiliteten 
og giver bedre udsyn over anhængeren. 

Braud 8030L og nye Braud 9000L Serier. Mere end 40 års erfaring  
med bæravl og høst i vingårde med stor stokafstand.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Braud_9070L_16_026
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Braud_9090L_17_G_002


67

Topmodellen Braud 9000X er egnet til de all største vindrue- og olivenproducenter. Det nye selvnivellerende system og højdekontrolsystem justere automatisk 
maskinen, så plukkehovedet forbliver i samme højde uanset jordens konturer. Det unikke Noira-kurvesystem fører skånsomt vindruer / oliven / bær op i 
beholderne med minimalt spild.

Braud 9090X Olive Plus
3D-plukkehovedet tilpasses det enkelte 
træ med et sekundært rystersystem til 
plukning i toppen af træet.

Braud 9090X og 9090X Olive Plus.  
Specialisten i storstilet høst af vindruer og oliven.

Rækkeafstand
Velegnet til vingårde med en afstand mellem 
vinstokkene på 2,2 meter og derover.

2,2 m og derover

Novedad Técnica
Fima 2012 (España)

Novedad Técnica 
Fima 2012 (España)

l Standard     O Ekstraudstyr     – Kan ikke fås

Modeller Braud 9090X Braud 9090X Olive
Motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk) 134/182 134/182

Pivoterende plukkehoved
Drejende selvjustering l l

Standardantal rystere 24 42

Opsamlingskurvenes indkapslede længde (mm) 2500 2500

Antal opsamlingskurve 2x68 2x71

Kapacitet af rustfri stålbeholder (l) 3200 4000

1600 l + sidetransportør O O

Stængelaftager - adskiller O –

Udsugningsenheder (antal) 4 1

New Holland druehøst kapacitetstest
Hvor mange perfekt afstilkede druer kan der høstes på otte timer? New Holland 
Braud 9090X besvarer dette spørgsmål i en SGS-certificeret kapacitetstest: 
197,6 tons afstilkede druer, svarende til næsten 200.000 flasker Shiraz vin. 
Alt med en meget lav MOG (materiale, der ikke er druer) andel på 1,0% MOG, 
minimalt tab og et rekordlavt brændstofforbrug på 0,99 liter pr. høstet ton.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Braud_9090X_Olive_G_12_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Grape_Harvester_Performance_Test_2018_025
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Skan her for at hente  
New Hollands apper

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer 
uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland  
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