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Den mest behagliga platsen.

De uppgraderade tre modellerna i T4-serien har utvecklats för att ta lantbrukskomforten till en helt ny nivå. Med 55 till 75 hk i reserv, 
kommer även de mest krävande användarna att kunna luta sig tillbaka och koppla av i denna New Holland-traktor. Den uppfyller till 
fullo de allt strängare avgaskraven Steg V, sparar bränsle och förbättrar prestandan med de effektiva Common Rail-motorerna. Från 
en utmärkande stil till snabb respons, T4 är en viktig medlem i vår lantbruksfamilj.

Absolut körglädje
Långa dagar går fort i den lyxiga hytten VisionView™ som konstruerats för dig för att öka din produktivitet. Hur? Den har utformats 
i en virtuell verklighet som grundar sig på en utförlig konsultation med många kunder och erbjuder en ergonomisk komfort för alla 
förare. Den har blivit en ny branschstandard. Den avancerade luftkonditioneringen och ett instruktörssäte i full storlek betyder att T4 
tar förarens komfort till en helt ny nivå. Nöje. Garanterat.

Kraft och produktivitet
Söker du efter en traktor som ger dig en enastående produktivitet i ett kompakt paket? Då är T4 ett naturligt val. Avancerade Common 
Rail-motorer ger en exakt bränsletillförsel för ojämförligt snabb respons och förbättrad bränsleeffektivitet. Seriens effektkurva är 
orubblig mellan 1 900 och 2 100 varv/min för en bibehållen effekt under krävande arbetsuppgifter. Ett enastående förhållande mellan 
effekt och vikt är endast 30,4 kg/hk, vilket förbättrar bränsleekonomin. Den helt integrerade frontlastaren med snabba cykeltider gör 
arbete med frontlastaren ännu mer effektivt, speciellt i kombination med den hydrauliska Powershuttle. Prestanda. Garanterad.

Lägre driftskostnader
New Holland engagerar sig i att öka din lönsamhet genom att sänka dina driftskostnader. De nya Common Rail-motorerna minskar din 
bränsleförbrukning med upp till 13 % i jämförelse med tidigare modeller. Dieseloxidationskatalysatorn (DOC) och dieselpartikelfiltret 
(DPF) som används för att klara avgaskraven för Steg V är underhållsfria och förbättrar effektiviteten. Även längre serviceintervaller på  
600 timmar, tillsammans med enkla dagliga kontroller, den bekväma huven i ett stycke och servicepunkter på marknivå, gör att du kan 
hålla din traktor i toppform så lätt som 1-2-3.

Maximal mångsidighet
Inget lantbruk är det andra likt, så den nya T4 har utvecklats för att erbjuda användarna en maximal mångsidighet. Den känner 
sig perfekt hemma i jordbruksmiljön och kan utan ansträngning ta hand om specialuppgifter med frontlastare eller kraftuttag och 
är absolut duglig för transport eller arbeten ute på fältet. Denna anpassningsbara allroundmaskin är även perfekt för kommunala 
arbeten och golfbanor. Mångsidighet. Garanterat.

En framstående tradition
New Holland har ett lysande rekord i segmentet under  
100 hk, tänk bara på 4630-traktorn till exempel. De här älskade 
maskinerna blev kända för sin effektivitet, prestanda och 
driftsäkerhet: precis som dagens T4. Du kan lita på New Holland 
för trygghet gällande produktivitet.

Exakt vad det säger på motorhuven
T4 prestanda är uppenbar för alla användare. Hur? Ganska så 
enkelt: Det anges på motorhuven. De första två tecknen, ‘T4’, 
avser traktorns kategori och de följande två, t.ex. ‘75’, avser 
max motoreffekt. Vad betyder detta för dig? Du kan köpa 
din T4 och veta med säkerhet att den passar perfekt för de 
önskemål om kraft som du har.
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T4 Nominella Hjulbas Vikt 
modeller hk mm kg

T4.55 58 2 132 2 830

T4.65 65 2 132 2 830

T4.75 75 2 132 2 830



04 FÖRARMILJÖ

Ergonomisk design. Absolut komfort. Industriledande förarmiljö. Dessa resulterar i 
en maximal körupplevelse. Den lyxiga hytten VisionView™ utvecklades med hjälp av 
högmoderna metoder för virtuell verklighet. Vad betyder detta? En måttbeställd hytt 
som konstruerats för dig och som sitter som gjuten.

Njut av hemkomfort
En lättanvänd radio finns över hela 
sortimentet. Det är enkelt att välja din 
favoritstation under körning, tack vare 
stora, förstärkta knappar. För dem som 
tycker om musik och ljudböcker finns 
även en extra MP3-ingång. En bekväm 
upphängningskrok har även lagts till för 
att hålla allt på sin plats.

Välkommen ombord
Dörren med bred öppning gör att du lätt kan 
stiga in och ett bekvämt arbete förbättras 
ytterligare tack vare det superplatta golvet 
och fjädrande pedaler, som grupperats 
för att begränsa ansträngningen under 
långa arbetsdagar. Uppmärksamma att 
den tiltbara rattstången kan anpassas 
för att passa dig. Du kan behålla hatten 
på tack vare den otroliga fria höjden som 
gjorts möjlig tack vare omplaceringen 
av luftkonditioneringen. Luta dig tillbaka 
och njut av vyn från den lyxiga hytten 
VisionView™ med panoramaruta för en 
perfekt sikt över alla redskap, oberoende 
av deras storlek.

Sitter du bekvämt?
De lyxiga sätena (tillval) med luftfjädring 
har ett helt integrerat armstöd. För 
förare som ofta använder burna redskap 
finns en 15° vridning för att minska 
ansträngningar på nacken under långa 
arbetsdagar. Instruktörsätet i full storlek 
med säkerhetsbälte betyder att två 
vuxna personer kan bekvämt njuta av T4 
tillsammans.

Stig in, koppla  
av och njut av turen.
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Du kan justera klimatet i hytten
Luftkonditioneringen har en 
dubbelzonteknik för att garantera en 
hög prestanda under alla säsonger. Du 
kan separat ställa in upp till  
10 ventilationsutsläpp för att kontrollera 
luftflödet för ökad komfort för hela 
kroppen eller, vid extrema temperaturer, 
använda den mycket snabba defrostern 
för vindrutan. Reglagen på B-stolpen 
sitter utmärkt placerade för att nå  
med handen och kan justeras intuitivt 
under körning.

ROPS-version
Alla modeller finns i ROPS-format, som 
har en bakre fällbar ram. Säkerheten 
förbättras ytterligare under lastarens 
arbeten av skyddstaket med FOPS. Förarna 
kommer fortfarande att kunna njuta av 
ett mycket platt golv och ergonomiska 
reglage på hyttversionerna, med tillägget 
av specialkonstruerade komponenter.

Strålande belysning  
för mörka nätter
Ett fullständigt sortiment av 
arbetsbelysningar finns som standard på 
alla modeller. De kan ställas i vinkel för 
att passa arbetet och erbjuda en bred 
ljusspridning som lyster upp natten. De 
går lätt att kontrollera med en särskild 
knappanel på B-stolpen.
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Reglagen i T4 har placerats med precision för att ge det maximala för ett ergonomiskt 
arbete. Den ergonomiska högra konsolen “Command Arc”, som konstruerats för dig 
i en virtuell värld för att passa förare i alla former och storlekar, har reglagen som 
används mest på höger sida om föraren vilket förbättrar komforten och produktiviteten, 
och en vridning och vändning i hytten är blott ett minne.

Skärmar är praktiska
En hållare, med helt justerbara positionsinställningar, kan specificeras för balskärmar 
och styrboxar, perfekt för pressning. Reglagen är placerade längs den naturliga 
siktlinjen, vilket ger bättre säkerhet.

Designade för dig. Designade av dig.
New Holland vet att en verklig kunskap om lantbruk endast kan komma från riktiga 
lantbrukare och det är därför som kunderna var inblandade i utvecklingen av 
T4-hytten. Du berättade var du ville ha reglagen och vi placerade dem där. Processen 
har förfinats ytterligare med högmoderna virtuella tekniker och Jack, en virtuell 
lantbrukare, användes för att garantera att lantbrukare i alla former och storlekar 
kan njuta av den lyxiga hytten VisionView™ i absolut komfort.

Utformade i en virtuell  
värld för verklighet  
i den verkliga världen.

Väljarspaken för 
kraftuttagets varvtal 

passar handen perfekt  
från förarens säte.



Den tydliga och lätt synliga 
instrumentpanelen rör sig tillsammans 

med den tiltbara rattstången, vilket 
betyder att du alltid har klar översikt 

över viktiga driftsparametrar. Vill du ta 
reda på kraftuttagets varvtal eller när 

det är dags för nästa service? Ta en titt 
på den lättlästa LCD-bildskärmen för 

att hålla dig uppdaterad.

 
Transmissionsreglage sitter 

intuitivt till höger om föraren. 
Både gruppväxelspaken  

och växelspaken har 
placerats för att garantera 

maximal bekvämlighet med 
naturlig körställning.

Upp till två mittmonterade 
ventiler styrs av en integrerad 

joystick. Idealiskt placerad 
för att garantera ett 

precisionsarbete medan du 
bekvämt sitter i förarsätet,  
för ökad produktivitet och 

mindre ansträngning.

 Det elektroniska 
gasreglaget gör att  

du lätt kan finjustera  
din körhastighet.

Styr upp till  
tre tripputtagsventiler med 

de anpassade spakarna.

Positions- och 
dragkraftsreglage kan 

finjusteras med den 
lättillgängliga spaken.

Fyrhjulsdriften är enkel och 
lätt att koppla in med en 

lätt åtkomlig omkopplare.

Den ergonomiska spaken till 
höger om föraren kopplar in 
och kopplar ur kraftuttaget  

i absolut säkerhet.

Krypväxeln kopplas  
in med ett ergonomiskt 

reglage som är placerat  
till höger om föraren. 
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Rena, kraftfulla motorer.

Hela T4-serien har 3,4 liters Common Rail F5C-motorer som utvecklats av FPT Industrial och uppfyller de strikta avgasbestämmelserna 
Steg V. Avancerad Common Rail-teknik ger exakt bränsletillförsel för optimal respons och har även en minskad bränsleförbrukning 
på upp till 13 %. Denna mycket tysta motor utvecklar upp till 75 hk och har upp till 310 Nm vridmoment, vilket garanterat ger 
hög produktivitet och god förarkomfort. Den flacka effektkurvan mellan 1 900-2 100 varv/min bibehåller en maximal prestanda 
under en längre tid. Med en effekt/vikt-kvot på endast 30,4 kg/hk är T4 din perfekta lantbrukspartner. Hela serien använder 
dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF) teknik för att klara avgaskraven för Steg V. De är underhållsfria 
och förbättrar effektiviteten så att den totala ägarkostnaden reduceras.

Dieseloxideringskatalysator 
(DOC)

Turboaggregat

F5C-motorer

Common Rail-system

DPF

MOTOR

Hållbar  Effektiv Teknik



+100%

-13%
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Drivs av FPT Industrial
New Holland är inte ensam när det gäller Steg V-teknik.  
De kan dra nytta av erfarenheten från sitt närstående bolag: 
FPT Industrial.
Pionjärer: Fiat tog fram Common Rail-teknik på 1980-talet och 
började använda den i massproduktion 1997 på Alfa Romeo 
156. De var först med att lansera den på lantbruksmaskiner, 
på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.
Renare: för nionde året i rad ligger CNH Industrial i topp på  
Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom 
sektorn industriteknik. Renare överallt.
Beprövat: FPT Industrial har redan producerat över 345 000 F5C- 
motorer sedan lanseringen 2007. Tillförlitlig. Erkänd.

Långa serviceintervaller
Avancerad teknik betyder lägre krav på underhåll. T4s redan 
branschledande serviceintervaller har ytterligare förlängts med 
20 % till 600 timmar vilket gör dem 100 % längre än sina 
konkurrenter. Välj New Holland för att: spara pengar, minska 
avbrottstiden och skydda miljön.

Minskar bränsleförbrukningen med 13 %
Introduktionen av Common Rail och DOC & DPF-tekniken 
har minskat T4s bränsleförbrukning med upp till 13 %. Kort 
sagt: tack vare bränsletillförsel med högre precision har 
bränsleförbrukningen optimerats i jämförelse med tidigare 
T4-modeller.

Common Rail. Common Sense (Sunt förnuft).
Snabbare traktorer. Sänk bränslekostnaden. Detta är resultatet 
av Common Rail tekniken. Eftersom din T4 tar emot exakt den 
mängd bränsle som krävs, bibehålls nu en maximal effekt 
mellan 1 900-2 100 varv/min för en förbättrad driftsflexibilitet. 
Den optimerade förbränningsprocessen ger mer effektiva 
motorer som svarar bättre på de krav du ställer. Common Rail. 
Common Sense (Sunt förnuft).

+100%

-13%

T4

T4

600

300

Konkurrenter
Tier 3
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Tier 3
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New Holland vet att varje lantbruk ställer olika krav och att intelligent innovation omfattar också beprövade lösningar för att förbättra 
din effektivitet. Därför betyder ett urval av transmissioner att du alltid kan hitta en perfekt lösning för ditt arbete.

Välj transmissionen som passar dig.

Synchro Shuttle™-transmission
12x12 Synchro Shuttle™ finns över hela sortimentet och erbjuder 
fyra växlar i arbetsområdet som är perfekt för en finjustering av 
körhastigheten för olika redskap. Den har en robust mekanisk 
fram-backväxel för ett positivt riktningsbyte.

Hydraulisk Powershuttle-transmission
12x12-transmissionen finns i utförandet med hydraulisk 
Powershuttle. Fram-backväxeln placeras ergonomiskt på 
rattstången för en lätt fram-backväxling: du kan använda 
fram-backväxeln medan du håller i rattstången. Perfekt för 
precisionsarbete med lastaren för ökad produktivitet i absolut 
säkerhet.

Motoringång

Bakaxel

KraftuttagsdrivningHydrauliska kopplingar 
Back / Kraftuttag / Fram

TRANSMISSION OCH AXLAR

Bakåt Framåt

km/tim0 1010 2020 3030 4040

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A

C

B

38,77 38,74

28,16

19,23

12,60

9,34

6,79

4,64

3,04

2,85

2,07

1,42

0,93

28,18

19,25

12,61

9,35

6,80

4,64

3,04

2,86

2,08

1,42

0,93
km/tim
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Axlar som passar dina behov
Hela T4-serien kan specificeras med antingen två- eller fyrhjulsdrift för att garantera att din traktor uppfyller dina individuella 
krav. För er som arbetar i krävande förhållanden, eller önskar en förbättrad bromsprestanda, är fyrhjulsdriften ett naturligt val. 
Den kopplas automatiskt in för att förbättra bromsningen för modeller på 40 km/tim. Inkopplingen av fyrhjulsdriften görs med en 
lättåtkomlig omkopplare som finns på Command Arc.

Mycket säker mekanisk Park Lock
Om du arbetar i mycket kuperad terräng ger mekanisk Park 
Lock ytterligare trygghet. Detta system kopplas in mekaniskt via 
en särskild position på gruppväxelspaken och det låser växlarna 
för att förhindra även minsta krypning framåt eller bakåt vid 
uppställning på en sluttning. Detta är särskilt användbart vid 
bogsering av tunga och fullastade släp.

Hur långsamt vill du köra?
12x12 Synchro Shuttle™-transmissioner och 12x12 hydrauliska 
Powershuttle-transmissioner kan förbättras med tillägg av en 
krypväxellåda som ger ytterligare fyra eller åtta växlar för att 
hastigheter ner till 0,108 km/tim. Det betyder att du kan tackla 
speciella arbetsuppgifter som sättning och skörd av grönsaker 
med nöje!
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New Holland vet att genomtänkt integration är mycket bättre än snabbt tillagda funktioner. Detta är orsaken till att T4 utvecklades 
med tanke på frontlastare. T4 är helt kompatibel med New Hollands frontlastarserie 700TL: den perfekta kombinationen för 
produktivitet. Med lyftkapaciteter på 2 000 kg och lyfthöjder på 3,4 m, kommer du att hitta den perfekta lastaren för varje situation.

Utvecklad med sikte på produktivitet.

FRONTLASTARE

Snabbt på, snabbt av
Redskap kan kopplas snabbt och enkelt med snabbkopplingar. 
Endast en koppling håller ditt redskap säkert, så att du 
tillbringar mindre tid på gårdsplanen och mer tid med 
att arbeta. Använder du alltid lastaren? Du kan minska 
driftskostnaderna genom att demontera lastaren när den inte 
behövs och den har inbyggda stativ för säker förvaring.

Låg montering ger bättre sikt
Lastarens låga fästen ger bra sikt framåt och neråt, både när lastaren är monterad eller när den har demonterats. Dessutom har 
lastarens låga fästpunkter sänkt traktorns totala tyngdpunkt, vilket ger bättre stabilitet vid transport av full last i helt utskjutet läge.

Modell  720TL

Max. lyfthöjd  (m)  3,4

Max. lyftkapacitet  (kg)  2 000

T4.55   l

T4.65   O

T4.75   O

l Standard     O Tillval
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FOPS-skydd: din säkerhetspartner
Både ROPS-skyddsversioner med hytt och tillvalet skyddstak 
erbjuder FOPS skyddstekniken som standard för att skydda 
mot personskador från fallande föremål.

Titta upp, vad ser du?
Din lastare förstås! Den lyxiga takrutan VisionView™ med utmärkt sikt har gjorts för att ge dig en perfekt vy över lastaren under 
total utdragning. I kombination med den mycket tunna takstolpen, för att ge den störst ytan med obehindrad sikt i branschen, kan 
du arbeta säkert med vetskapen att du har en perfekt sikt över skopan från lägsta till högsta läget, bekvämt från ditt säte. Under 
de varmaste dagarna kan takrutan helt öppnas för att förbättra ventilationen. Bländande sol? Dra bara det integrerade solskyddet 
för att skydda dig mot bländande solstrålar.
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Hydraulsystemet på 48 liter/minut på T4 har utvecklats med precision för att garantera 
att det perfekt passar dina personliga krav. Det har konstruerats med frontlastare i 
åtanke, med en anpassad styrpump som garanterar att styrningsprecisionen bibehålls 
utan att lastarens cykeltider äventyras. En framaxel med möjlighet för att driva 
frontmonterade specialredskap finns som tillval. Detta ger en extra styrka som gör 
traktorn perfekt för många olika arbeten i exempelvis kommuner. 

Skräddarsydda  
anpassningar av hydrauliken.

Stark, effektiv och kraftfull
Vid mätning i kopplingspunkterna har den trepunktslyften en maximal lyftkapacitet 
på upp till 2 760 kg när utrustad med en extra lyftcylinder. Den robusta och kraftiga 
konstruktionen betyder att även de tyngsta redskapen lätt kan lyftas.

Lift-O-Matic™ Plus-system. 
Hastighet och precision.
Det alternativa Lift-O-Matic™ Plus-
systemet är perfekt om du arbetar 
mycket med redskap på trepunktslyften 
som kontinuerligt lyfts och sänks på 
vändtegen. Det kan användas på två sätt: 
1. Dra spaken helt bakåt eller tryck den 

helt framåt för en supersnabb lyftning 
eller sänkning till förinställd position.

2. Tryck eller dra spaken och släpp den 
sedan. Detta stoppar redskapet i den 
exakta positionen som krävs.

KRAFTUTTAG OCH HYDRAULIK
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Mittmonterad tipputtagsventil  
med tredje funktion som tillval
T4-serien kan utrustas med upp 
till två mekaniska mittmonterade 
tipputtagsventiler för att driva 
specialutrustningar eller en lastare. 
De styrs via en ergonomisk och 
helintegrerad joystick i hytten. En 
tredje funktionsknapp (tillval) finns nu 
tillgänglig som är idealisk för hantering 
av balgripar eller mixervagnar.

Mekaniska tipputtagsventiler
Upp till tre tipputtagsventiler kan 
specificeras för att passa vilken som 
helst uppgift. Fördelaren (tillval) 
innebär att upp till åtta kopplingar 
kan monteras. Ventilerna kopplas 
in via de anpassade spakarna som 
sitter på Command Arc, och tillåter tre 
positioner, glidfri utdragning, för att 
snabbt och intuitivt kunna väljas.

Effektivt kraftuttag  
med ECO-inställning
Standard kraftuttagsvarvtal har 
sänkts till 1 900 varv/h för att 
minska bränsleförbrukningen och 
tillåta en tystgående funktion. En 
ergonomisk spak, som sitter på 
Command Arc, används för att välja 
det önskade kraftuttagsvarvtalet. 
Ett bränslebesparande 540ECO 
kraftuttagsvarvtal finns även 
och garanterar en imponerande 
bränslebesparing tack vare ett minskat 
motorvarvtal på endast 1 592 varv/min.



360°: T4.

T4 har konstruerats för att ge dig minsta och enklast möjliga dagliga underhåll. Alla servicepunkter går lätt att komma åt  
från marknivå och de mycket långa serviceintervallen betyder att dessa traktorer kommer att tillbringa mer tid i sin arbetsmiljö och 
vara produktiva!

SERVICE TILL STÖD FÖR PRODUKTEN

Tillbehör som installeras 
av återförsäljaren
Ett omfattande sortiment av 
godkända tillbehör för att 
optimera maskinens prestanda 
under alla förhållanden kan 
levereras och monteras av 
återförsäljaren.
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Det är enkelt att 
kontrollera, rengöra 
eller byta motorns 
luftfilter, utan verktyg.

Låsbar motorhuv i ett 
stycke öppnas brett 
så att det går lätt att 
komma åt för service.

Du kan byta eller rengöra 
hyttens luftfilter genom att ta 
ut det från dess lättåtkomliga 

position på skärmen.

Du kan tanka den låsbara 
90 liters bränsletanken 

från marknivå.

Motor- och hydraulolja 
kontrolleras utan att öppna 
motorhuven, vilket ger snabbare 
kontroll och enklare service.

Kylarpaketet kan skjutas 
ut så att det blir enkelt 

och effektivt att rengöra.
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New Holland service.

Finansiering anpassad för din verksamhet
CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, 
är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och 
finansieringspaket anpassade för dina särskilda behov. CNH 
Industrial Capital ger trygghet från en specialist på 
lantbruksfinansiering.

Utbildade för att ge dig bästa support
Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges 
regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-
kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade 
metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som 
krävs för service på de senaste och mest avancerade  
New Holland produkterna.

New Holland app
MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - 
Product Apps - New Holland Weather - PLM Solutions -  
PLM Calculator - PLM Academy

MyNew Holland Harvest Excellence Grain Loss 
Calculator

New Holland Style
Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det 
omfattande sortimentet på www.newhollandstyle.com. Ett 
stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka 
arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer.  
New Holland. Lika individuell som du är.
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Modeller	 T4.55	 T4.65	 T4.75
Motor*  F5C F5C F5C
Antal cylindrar / Insug / Ventiler / Avgasnivå Steg  4 / T / 2 / V 4 / T / 2 / V 4 / T / 2 / V
Cylindervolym (cm3) 3 400 3 400 3 400
Godkänd biodieselblandning  B20** B20** B20**
Cylinderdiameter och slaglängd (mm) 99x110 99x110 99x110
Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 43/58 48/65 55/75
Nominell effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 43/58 48/65 55/75
Nominellt motorvarv (varv/min) 2 300 2 300 2 300
Max. vridmoment ISO TR14396 (Nm) 244 vid 1 500 varv/min 275 vid 1 500 varv/min  309 vid 1 500 varv/min
Ökning av vridmoment  (%) 37 38 36
Horisontellt avgasrör  l l l

Vertikalt avgasrör  O O O
Dieseltankens volym (liter) 90 90 90
Serviceintervall (timmar) 600 600 600
Synchro Shuttle™ transmission (30 km/tim / 40 km/tim)   l l l

Antal växlar (FxB) 12x12 12x12 12x12
Min körhastighet (km/tim) 0,8 0,8 0,8
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/tim  4 4 4
Hydraulisk Powershuttle-transmission (30 km/tim / 40 km/tim)  O O O
Antal växlar (FxB) 12x12 12x12 12x12
Min körhastighet (km/tim) 0,8 0,8 0,8
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/tim  4 4 4
Synchro Shuttle™ transmission [Alternativ krypväxel (30 km/tim / 40 km/tim)]  O O O
Antal växlar (FxB) 20x20 20x20 20x20
Min körhastighet (km/tim) 0,1 0,1 0,1
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/tim  4 4 4
Hydraulisk Powershuttle-transmission [Alternativ krypväxel (30 km/tim / 40 km/tim)]  O O O
Antal växlar (FxB) 20x20 20x20 20x20
Min körhastighet (km/tim) 0,1 0,1 0,1
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/tim  4 4 4
Elsystem
12 volt generator (Ampere) 120 120 120
Batterikapacitet (CCA / Ah) 100 100 100
Axlar
2WD framaxel  O O O
4WD framaxel  l l l

Styrvinkel 2WD / 4WD (°) 55 / 55 55 / 55 55 / 55
Dynamiska framskärmar  O O O
Vändradie med 2WD / 4WD framaxel (mm) 3 660 / 3 815 3 660 / 3 815 3 660 / 3 815
Elektrohydraulisk inkoppling 4WD  O O O
Begränsad slirning, fram, differentialspärr  l l l

Hydraulsystem
Fast cylindervolym  l l l

Huvudpumpens flöde (l/m) 47,5 47,5 47,5
Styr- och servicepumpens flöde 
(mekanisk fram-bakväxel / Hydraulisk fram-bakväxel) (l/m) 27,5 / 35,6 27,5 / 36 27,5 / 36
Mekaniskt dragkraftsreglage (MDC)  l l l

Tipputtagsventiler
Typ  Standard / Deluxe Standard / Deluxe Standard / Deluxe
Max. antal bakre ventiler / fördelare  3 / 1 3 / 1 3 / 1
Max. antal bakre tipputtagsventiler  8 8 8
Max. antal mittmonterade ventiler   2 2 2
Max. antal mittmonterade tipputtagsventiler  4 4 4
Mittmonterat joystickreglage  O O O
Lyft
Trepunktslyftens kategori  I / II I / II I / II
Max. lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (kg) 2 760 2 760 2 760
Max. lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna) (kg) 2 070 2 070 2 070
Förberedd för frontlastare  O O O
Integrerad joystick för lastare  O O O
Kraftuttag
Servostyrd kraftuttagskoppling  l l l

Motorvarv vid:    
   540 (varv/min) 1 958 1 958 1 958
   540 / 540E (varv/min) 1 958 / 1 592 1 958 / 1 592 1 958 / 1 592
   Synkroniserat kraftuttag  O O O

SPECIFIKATIONER
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Bromsar
Mekanisk Park Lock  O O O
Hydrauliska släpvagnsbromsar  O O O
Förarmiljö
Plattform med fjädring och nedfällbart ROPS-skydd monterat baktill  l l l

Deluxe VisionView™ hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå 1  O O O
Deluxe VisionView™ hytt, kategorinivå - SS-EN 15695  2 2 2
Takruta med bra sikt  O O O
Bakrutetorkare / spolare  O O O
15° vridbart deluxe-säte med luftfjädring och säkerhetsbälte   O O O
Instruktörssäte med säkerhetsbälte  O O O
Command Arc höger konsol  l l l

Tiltbar rattstång  O O O
Luftkonditionering  O O O
Luftcirkulationsfilter  O O O
MP3-radio (med ljud in-uttag)  O O O
Teleskopiska splittersäkra backspeglar  O O O
Skärmmonterade externa reglage för kraftuttag och lyft  l l l

Ljudnivå i deluxe VisionView™ hytt - 77/311EEG (dBA) 78 78 78
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)  O O O
Vikter
Minsta, utan ballastering / transportvikt:    
   2WD framaxel med ROPS (kg) 2 280 2 280 2 280
   4WD framaxel med ROPS (kg) 2 700 2 700 2 700
   2WD framaxel med hytt (kg) 2 550 2 550 2 550
   4WD framaxel med hytt (kg) 2 830 2 830 2 830 
2WD max. tillåten vikt vid 30 km/tim (kg) 4 500 4 500 4 500
4WD max. tillåten vikt vid 40 km/tim (kg) 4 800 4 800 4 800

l Standard     O Tillval     * Har utvecklats av FPT Industrial     ** Särskilda villkor gäller

Modeller	 T4.55	 T4.65	 T4.75

Dimensioner

Med däckdimension bak  340/85R28 420/85R30 480/70R30
A Total längd inklusive frontram till trepunktslyft (mm) 3 884 3 884 3 884
B Minsta bredd (mm) 1 756 1 938 2 008
C Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av ROPS-skyddet (mm) 1 952 1 952 1 952
   Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av nedfällt ROPS-skydd  (mm) 1 306 1 306 1 306
   Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av hytten  (mm) 1 784 1 784 1 784
D Total höjd till hyttaket (mm) 2 409 2 484 2 484
E Hjulbas     
   2WD framaxel (mm) 2 180 2 180 2 180
   4WD framaxel (mm) 2 132 2 132 2 132
F Spårvidd (min. / max.) (mm) 1 416 / 1 928 1 518 / 1 918 1 528 / 1 928
G Markfrigång (beroende på lyft eller dragkrok) (mm) 333 393 423
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New Holland Top Service:  
kundsupport och kundinformation.

Tillgänglighet på topp
Om	 du	 behöver	 information,	
eller	 har	 en	 fråga	 utanför	
ordinarie	 arbetstid,	 ring	 till	 vårt	
gratisnummer*.	 Alla	 dagar,	 varje	
dag	-	det	är	bara	att	ringa.

Snabbhet på topp
Expressleverans	 av	 delar:	 när	 du	
behöver	 det,	 vart	 än	 du	 behöver	
det!

Prioritet på topp
Snabba	lösningar	under	säsongen,	
eftersom	arbetet	inte	kan	vänta!

Nöjda kunder på topp
Vi	 tar	 fram	 och	 håller	 reda	 på	
lösningen	 som	 du	 behöver	 och	
håller	 dig	 informerad:	 tills	 du	 är	
100	%	nöjd!

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse 
utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. 
BTS Adv. - Tryckt i Italien - 01/21 - (Turin) - 200005/SOO
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DIN	EGEN	ÅTERFÖRSÄLJARE

www.newholland.com

 Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!
*	Samtal	till	Top	Service	är	gratis.	Vissa	europeiska	operatörer	kan	dock	ta	ut	en	avgift	om	samtalet	sker	från	en	mobiltelefon.	

Vänligen	vänd	er	till	er	telefonoperatör	för	information	om	eventuella	avgifter	innan	ni	ringer.	Använd	numret	00800	64	111	111	
för	att	kontakta	oss	om	ni	ringer	från	en	fast	telefon,	ringer	ni	från	en	mobiltelefon	är	numret	020	1408162.


