
T4FB 

T4.90FB  I  T4.100FB  I  T4.110FB



Novi T4FB je posebnež z močnim srcem. Traktor se odlično znajde v zahtevnih terenih sadovnjakov, oljčnih 
nasadov, vinogradov in v hribovitih predelih. Lastnosti, ki še posebej izstopajo pri novi seriji T4FB, so stabilnost, 
izjemno nizko težišče in razmerje moči, ki je med sprednjo in zadnjo osjo 50:50.
V T4FB je vgrajen zmogljivi štirivaljni motor FPT Industrial R746, ki premore med 90 in 110 KM, kar pomeni dovolj 
moči za še tako zahtevne in hribovite predele. Odlično je tudi razmerje med težo in močjo, traktor namreč tehta 
2.275 kg, dvižna kapaciteta dvigalke pa znaša kar 2.400 kg.
Novi T4FB se ponaša tudi z odličnimi voznimi lastnostmi, vanj pa je vgrajen tudi odlični prenos Shuttle Command™ 
24x12 s 40 km/h.
Odličen vsestranski posebnež iz New Hollanda.

MOČAN, OKRETEN, VSESTRANSKI

Novemu T4FB moči ne zmanjka. Zlahka poganja 
zahtevne priključke v sadovnjakih, vinogradih, ali pri 
gozdarskih opravilih. Zmogljiva priključna gred zmore 
poganjati vrsto priključkov, od priključkov za obdelavo 
travinje, do nakladalne prikolice ali vrtavkaste brane.
 

Model Nazivna moč
(KM)

Kot obrata koles (°) Obračalni polkrog 
(mm)

T4.90FB 80 55 2.830

T4.100FB 92 55 2.830

T4.110FB 102 55 2.830

ZMOGLJIVI POSEBNEŽ, DOMA V VINOGRADIH,
SADOVNJAKIH IN HRIBOVITIH PREDELIH



Stabilen, varčen, vsestranski

Novi T4FB povzema vse ključne značilnosti New Hollandove družine. Čeprav je neke vrste posebnež, je varčen, 
okreten, vsestranski, zmogljiv in varen delovni stroj. T4FB ima odlične vozne lastnosti, vgrajen pa ima robusten in 
zmogljiv pogonski agregat FPT. Pri T4FB vam moči ne bo primanjkovalo.

Nizko težišče, stabilna lega

Traktor ima izredno nizko težišče, 
tako mu je domač razgiban teren, 
kljub temu pa je lahko izjemna 
dodana vrednost tudi na ravninskih 
kmetijah.

ZMOGLJIVI POSEBNEŽ, DOMA V VINOGRADIH,
SADOVNJAKIH IN HRIBOVITIH PREDELIH MOČAN, VITEK, OKRETEN, ZMOGLJIV



MODELI: T4.90FB T4.100FB T4.110FB

New Holland Motor * FPT Industrial R754IE4
Št. valjev / prostornina / ventili / emisijska stopnja 4/ 2970 cm2 / 2 / 4A
Hladilnik polnilnega zraka •• •• ••
Nazivna moč motorja po ISO TR14396 - ECE R120 kW / KM 60 / 80 68 / 92 75 / 102
Nazivni vrtljaji motorja vrt/min 2300 2300 2300
Maksimalni navor  - ISO TR14396 Nm 340 pri 1100 vrt/min 380 pri 1100 vrt/min 380 1100 vrt/min
Porast navora % 34 34 21
Hlajenje Vodno Vodno Vodno
Sistem zračnega filtra z ločevalcem trdih delcev CEGR •• •• ••
Prostornina zalogovnika za gorivo (l) 60 60 60
Servisni interval (ur) 300 300 300
Prenos 24x12 Shuttle Command™ 40km/h
Elektrohidravlična zapora diferenciala •• •• ••
Najmanjša hitrost km/h 0,46 0,46 0,46
Sprednja prema
4WD sprednja prema •• •• ••
Kot obrata sprednjih koles 4WD (º) 55
Minimalni obračalni polkrog (mm) 2.830

Sprednji blatniki •• •• ••

Nagib osi (º) 12 12 12

Hidravlični sistem
Pretok olja (l/min) 62
Mehansko upravljanje zadnje hidravlične dvigalke (OC sistem) •• •• ••
Neodvisna črpalka za krmilo (MegaFlow™ 31l/min) •• •• ••
Mehanska regulacija vlečne sile (MDC) •• •• ••
Ventil za hidravlično zaviranje priklopnika (eno / dvocevni sistem) o o o
Maksimalna kapaciteta dviga na koncih rok v vodoravnem položaju                   (kg) 2.400
Maksimalno število hidravličnih distributorjev zadaj / na sredini 3 +1 / 3
Priključna gred 
Mehanski vklop •• •• ••
540 / 540E / Sinhronizirana •• •• ••

MODELI: T4.90FB T4.100FB T4.110FB

Mere
Medosna razdalja                                                         (mm) 1.925
Največja dolžina***                                                            (mm) 3.325
Skupna širina (mm) 1.359
Minimalna višina do vrha varnostnega loka (mm) 1.322
Višina pri pokrovu motorja 1.219 - 1.255
Višina pri volanu (min. - maks.) 1.224 - 1.296
Višina pri sedežu (min. - maks.) 855 - 976
Višina pri zadnjem odbijaču (min. - maks.) 1.075 - 1.119
Odmik od tal (min. - maks.) 185 - 221
Teže
Teža brez kabine                                                 (kg) 2.275
Največja dovoljena teža (kg) 4.000

• Serijska oprema     o  Opcija    * Razvito pri FPT Industrial    

Poleg navedenih dimenzij so na voljo še: 360/70R20, 360/70R24, 380/70R24, 380/70R28) *** vključno s sprednjim balastom in priklopom 
**** pri pnevmatikah 380/70R28    ***** pri pnevmatikah 360/70R24   ****** pri pnevmatikah 380/70R24

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-mail: itro@itro.si
http: www.newholland.si


