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T5 Auto Command™
Nova zvezda
NOVA SERIJA T5 AUTO COMMAND™ - MODRA IZKUŠNJA V VOŽNJI

Preizkušena serija T5 je bila zasnovana tako, da zagotavlja izjemno produktivnost pri celi vrsti opravil v kmetijstvu - od obdelave 
tal, nakladalnih opravil, do učinkovitega transporta in opravil na dvorišču kmetije. Lahko bi rekli, da je nova serija logično 
nadaljevanje odlične večnamenske serije traktorjev T5. Nova serija s štirimi modeli se tako poleg vseh vrhunskih lastnosti 
dosedanje serije T5 ponaša še z New Hollandovim priznanim brezstopenjskim prenosom Auto Command™.

VSE, KAR ZAHTEVATE. BREZ KOMPROMISOV!

Novo serijo T5 Auto Command™ poganja 4,5 litrski štirivaljni 
pogonski agregat NEF, izdelan pri FPT Industrial NEF, ki razvije 
maksimalno moč od 110 - 140 konjskih moči. Motor ponuja več 
moči, tudi do 20KM več od modela s predhodnim pogonskim 
agregatom v modelu T5.120 Electro Command. Zahvaljujoč 
priznani kabini Horizon™, ki je večja, tišja in bolj udobna, pa je 
celovita izkušnja vožnje sedaj še boljša.

MODRA ŽLAHTNOST, KI SLIŠI NA IME “BLUE POWER”

Model T5.140 Auto Command je na voljo v prestižni različici 
Blue Power, ki smo jo razvili za tiste kmetovalce, ki želijo poleg 
vrhunske zmogljivosti in kakovosti tudi prestižni dodatek v 
udobju. Če želite, da bo vaš traktor na polju in na cesti izstopal 
ne samo po svojih zmogljivostih, ampak tudi po izgledu, potem 
ste zagotovo našli, kar ste iskali.

Značilna polnočno modra kovinska barva, srebrne 
prezračevalne zareze, kolesni obroči v srebrni barvi, osupljivi 
New Hollandov 3D list  in New Hollandov logotip Blue Power na 
vrhunskem sedežu. Vendar to še ni vse. Masivna kakovostna 
preproga z logotipom, srebrne obrobe okoli delovnih luči na 
kabini in bogat seznam dodatne opreme, ki v preobleki Blue 
Power velja za standardno. 

Blue Power. Pika na i.



T5 Auto Command™ 
Nove dimenzije udobja
ROČICA COMMANDGRIP™

Nastavite ciljno hitrost natanko tako, kot želite. Idealna 
funkcija pri vožnji med polji ali pri prehodih med obdelavo 
različnih pridelkov. Izbira ciljne hitrosti vam omogoča, da 
izbirate med tremi prednastavljenimi hitrostmi in štirimi 
različnimi načini vožnje:

Način “Auto Mode”:

Ko traktor doseže želeno hitrost, bo prenos Auto Command 
želeno hitrost vzdrževal s prilagajanjem vrtljajev motorja.

Način “Cruise Mode”:

Voznik z dotikom gumba doseže želeno hitrost, ki je ves čas 
optimalno ekonomična in produktivna.

Ročni način:

Omogoča vozniku, da ročno nastavlja želene vrtljaje motorja 
in hitrost vožnje naprej, neodvisno drug od drugega.

Način priključne gredi “PTO Mode”:

Takoj, ko je aktivirana priključna gred, bo prenos Auto 
Command vzdrževal potrebne konstantne vrtljaje motorja.

NADZOR NA DLANI

Ročica, ki zaznava silo, omogoča vozniku upravljanje hitrosti 
in smeri vožnje.  Na kontrolni plošči pa se nahaja tudi gumb 
za nastavitev agresivnosti ročice. Smer vožnje naprej pa je 
mogoče nadzorovati tudi s stopalko za plin. 

TRI PREDNASTAVLJENE HITROSTI ZA VSE POTREBE

Tehnologija Auto Command omogoča vozniku, da prednastavi 
ciljno hitrost med 20m/h vse do 40 km/h ECO in jo izbira po 
izjemno natančnih korakih do 0,01 km/h. Brez stopenj. Brez 
prestavnih območij.

NASLON SIDEWINDER™ II

Traktorji T5 Auto Command ponujajo  celo vrsto natančnih 
funkcij, ki so kljub kompleksnosti enostavno dostopne in 
intuitivne za upravljanje. Kako?

Poslušali smo stranke in na podlagi njihovih zahtev in želja 
razvili naslon SideWinder™ II, ki vsa zahtevna opravila močno 
poenostavlja. Vse ključne kontrole so dosegljive iz naslona. 
Vrtljaji motorja, prenos in hidravlika.

Ves nadzor, ki ga potrebujete, je dobesedno na vaši dlani.

Še več. Vse izkušnje uporabnosti naslona SideWinder™ I, ki 
so se izpopolnjevale na serijah T6, T7, T8 in T9, so sedaj tudi v 
rokah ponosnega lastnika T5 Auto Command.



Vaš pooblaščeni New Holland zastopnik:

ITRO, trgovina, servis in storitve, d.o.o., 
PE Štore • Železarska c. 3, SI-3220 Štore
Tel.: +386 (0)3 780 57 12 (14, 15)

E-pošta: itro@itro.si
www.newholland.si

MODELI T5.110 AC T5.120 AC T5.130 AC T5.140 AC

New Holland motor* NEF

Št. valjev / Prostornina / Ventili / Skladnost z emisijskimi normativi 4 / 4485 / 4 / Stopnja V

ECOBlue™ SCR HI-eSCR 2 sistem (Selective Catalytic Reduction) • • • •

Maksimalna moč - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) 83 / 110 91 / 120 98 / 130 105 / 140

Nazivna moč (Pri nazivnih vrtljajih @2200 vrt/min) - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) 74 / 100 81 / 110 88 / 120 96 / 130

Maksimalni navor - ISO TR14396 (Nm) 520 @ 1300rpm 551 @ 1300rpm 610 @ 1300rpm 630 @ 1300rpm

Prostornina zalogovnika za gorivo / zalogovnika za AdBlue (l) 180 / 19

12 V alternator standardno / opcija (A) 120 / 200

Auto Command™ Brezstopenjski prenos (40km/h ali 40km/h ECO) • • • •

Minimalna hitrost / Maksimalna hitrost (km/h) 0.02 / 40 @ 1550rpm

Park Lock elektronska parkirna zavora • • • •

Aktivna funkcija StopStart • • • •

Upravljalna ročica s spremenljivo občutljivostjo na potisk • • • •

Standardna sprednja prema (Razred 1.5 HD) • • • •

Opcijska sprednja prema (Razred 1.75) o o o o

Terraglide™ vzmetena sprednja prema o o o o

Terralock™ funkcije (Auto Diff / Auto 4WD) o o o o

Obračalni polkrog s 4WD / Terraglide™ vzmeteno sprednjo premo (mm) 4963

Vrtljaji motorja pri vrtljajih priključne gredi: 540 / 1000 (vrt/min) 1938 / 1926

Vrtljaji motorja pri vrtljajih priključne gredi: 540 / 540E / 1000 (vrt/min) 1969 / 1546 / 1893

Vrtljaji motorja pri vrtljajih priključne gredi: 540E / 1000 / 1000E (vrt/min) 1546 / 1893 / 1621

Priključna gred, sinhronizirana z vozno hitrostjo o o o o

Samodejno upravljanje priključne gredi • • • •

Sprednja priključna gred (1000 vrt/min) o o o o

Pretok standardne glavne hidravlične črpalke / Tlak črpalke (lmin/bar) 82 / 200

Pretok opcijske MegaFlow™ glavne hidravlične črpalke / Tlak črpalke (lmin/bar) 108 / 200

Pretok standardne črpalke za krmilo (lmin/bar) 34.3 / 230

Maks. št. Deluxe zadnjih distributorjev z diverterjem 4

Maks. št. sredinsko nameščenih distributorjev 3

Elektronsko upravljanje sredinsko nameščenih distributorjev (joystick) o o o o

Elektronska regulacija vlečne sile (EDC) • • • •

Maks. dvižna kapaciteta na koncih dvižnih rok (kN) 5500

Kapaciteta sprednje dvigalke pri koncih rok (skozi območje) (kN) 2250

Štiristebrna 360° Horizon™ kabina with FOPS - OECD koda 10 nivo 1 • • • •

Nizkoprofilna streha o o o o

Vzmetenje kabine Comfort Ride™ o o o o

Samodejna klimatska naprava o o o o

Comfort sedež z varnostnim pasom • • • •

Dynamic Comfort™ / Auto Comfort™ 
aktivni ogrevani sedež z varnostnim pasom o o o o

Sedež za sovoznika z varnostnim pasom • • • •

Luksuzni paket (usnjen volanski obroč in kakovostna preproga) o o o o

Paket Blue Power - - - o

Paket osvetlitve 8 /12 /16 LED o o o o

IntelliView™ IV barvni monitor z ISO 11783 konektorjem • • • •

ISOBUS Razred III (Povezava zunaj in v kabini) o o o o

HTS II - sistem za zaporedje opravil pri obračanju na ozarah o o o o

PLM®  Connect telematika o o o o

Dimenzije zadnjih pnevmatik (A) 540/65R34, 540/65R38, 16.9R38, 600/65R38(B)

Maksimalna skupna dolžina od nosilcev uteži do zadnje dvigalke (mm) 4170

Minimalna širina (mm) 1888 (opcijski ozki blatniki), 2288 (standardni blatniki)

Skupna višina z nizkoprofilno streho (mm) 2755

Medosna razdalja (mm) 2490

Teža traktorja (kg) 5500

Največja dovoljena teža (kg) 8800

•  Standard        o  Optional     – Not available     * Razvito pri FTP Industrial    
(A) Na voljo so še druge pnevmatike razen navedenih: 16.9R38, 480/70R38, 540/65/R34, 540/65R38, 600/65R38     (B) Skladno samo z vzmetenjem kabine Comfort Ride™.

TEHNIČNI PODATKI T5 AUTO COMMAND™:


