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Novi T4 F/N/V.
Čistejši, tišji
in še učinkovitejši

New Holland je kot vodilni in uveljavljeni proizvajalec na 
področju specialnih traktorjev še izboljšal svojo novo serijo 
štirih modelov T4 F/N/V, ki sedaj prinaša še več moči in 
učinkovitosti, naprednejši prezračevalni sistem kabine in novi 
paket sprednje dvigalke in priključne gredi. V tej seriji je New 
Holland zvest dediščini znamenite serije specialk TN in novi 
T4 F/N/V so izdelani po enakem modularnem načelu. To 
omogoča, da je vsak model mogoče natančno prilagoditi 
potrebam pri specialnih opravilih, pri tem pa je nesporna tudi 
zanesljivost, ki so jo dokazovale že prejšnje serije.

Močan, kompakten, ekonomičen
Izberite traktorje z močmi 75, 86, 99 ali osupljivimi 107 KM. 
Vsi modeli se ponašajo s čistimi in učinkovitimi štirivaljnimi 
3.4-litrskimi motorji, ki so skladni z emisijskimi standardi Tier 
4A. Kapaciteta zalogovnika za gorivo je do 99 litrov, servisni 
intervali pa 600 ur.

Vsestranski specialist
Traktorji T4 F/N/V so na voljo s standardno ali SuperSteer™ 
sprednjo premo. Izdelani so z namenom varnega upravljanja in 
dela na zahtevnih terenih in jih je mogoče konfigurirati za delo 
med vrstami širine samo 1.061mm.

Vrhunska kabina
Kabina T4 F/N/V nudi vozniku najboljšo zaščito v razredu, 
nagrajena New Hollandova kabina Blue Cab™ ustreza 
najstrožjim standardom filtracije in tlaka., hrup v kabini pa je 
zmanjšan na zgolj 78 dB(A).

Še močnejša hidravlika
Nova serija T4 F/N/V se ponaša z izjemno močno hidravlično 
črpalko s pretokom 82 l/min (opcija). Kot opcijska oprema so
lahko nameščeni trije elektronsko nadzorovanimi hidravličnimi 
distributorji s funkcijo zaznavanja bremena (load sensing).
Pri vseh modelih so na voljo tudi novi sredinsko nameščeni 
hidravlični distributorji.

Kakovost s stilom
Prenovljena zunanjost prinaša nove luči in večje prezračevalne 
odprtine na pokrovu motorja, pokrov je nekoliko dvignjen in 
oblikovan v značilnem New Hollandovem stilu. Nova oblika 
je tudi funkcionalno premišljena, saj je tudi vidljivost kljub 
dvignjenemu pokrovu brezhibna.

Model Nominalna moč (KM) Teža (kg)
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OBRAČALNI
POLKROG
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Vsi 4-valjni
modeli
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Medosna razdalja
pri standardni osi (mm)

T4V



Model Nominalna moč (KM) Teža (kg)

T4.80N
T4.90N
T4.100N
T4.110N

75
86
99
107
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2762
2852
2852

Model Nominalna moč (KM) Teža (kg)
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T4N T4F



Moč štirivaljnika
s funkcijo ESM

Novo serijo New Holland T4 F/N/V poganjajo 3.4-litrski štirivaljni motorji FPT Industrial F5C, ki so zasnovani posebej za 
traktorje. Maksimalni navor ponujajo ti učinkoviti motorji že pri 1.500 vrt/min, najvišji navor v seriji pa je osupljivih 444 
Nm pri modelu T4.110. Motor pri tem modelu razvije največjo moč 107 KM pri 2.300 vrt/min. To je najvišja moč, ki jo je 
New Holland do sedaj ponudil v razredu specialnih traktorjev.

Celotna serija T4 F/N/V je skladna z emisijskimi standardi Tier 4A. Motorji v tej seriji imajo za ta namen nameščen 
sistem CEGR in katalizator DOC. S tem pristopom se izognemo dodatnim namestitvam na traktorju, ki bi porabljali 
dragoceni prostor, ki je pri specialkah še posebej pomemben. S tem je dosežena tudi maksimalna vsestranskost in hkrati 
učinkovitost, kar je od vodilnega proizvajalca, ki se ponaša s pomenljivim nazivom Clean Energy Leader, tudi pričakovati.

Za še bolj učinkovito optimizacijo je v novi seriji T4 F/N/V nameščen sistem ESM (Engine Speed Management), ki skrbi
za izjemno natančno doziranje goriva v motorju. Tako se motor natančno odzove na trenutne obremenitve in vzdržuje
konstantno moč ali hitrost, kar je še posebej uporabno pri opravilih, ki vključujejo škropljenje. Voznik lahko nastavi
dve stopnji različnih obratov motorja in te nastavitve uporabi pri obračanju ali pri samem delu v vrstah. ESM je mogoče 
enostavno nastavljati, brez zapletenih nastavitev.



Miren tek, moč, učinkovitost
Vse modele serije T4 F/N/V poganjajo 3,4-litrski štirivaljni FPT 
motorji, ki tečejo izjemno tiho in mirno. Motorji ponujajo v 
primerjavi s prejšnjimi generacijami še izboljšan porast navora 
in še večjo učinkovitost. Za 20 litrov v primerjavi s prejšnjimi 
modeli pa je povečan tudi zalogovnik za gorivo, njegova 
kapaciteta znaša sedaj kar 99 litrov.

Enostavno vzdrževanje brez filtra DPF
Traktorje serije T4 F/N/V je izjemno enostavno vzdrževati, 
intervali vzdrževanja pa so 600 ur. Sistem emisij izpušnih 
plinov nima filtra dizelskih delcev (DPF), zato vzdrževanje te 
komponente ni potrebno.

Kakovost s stilom
Prenovljena zunanjost prinaša nove luči in večje prezračevalne 
odprtine na pokrovu motorja, pokrov je nekoliko dvignjen in 
oblikovan v značilnem New Hollandovem stilu. Nova oblika 
je tudi funkcionalno premišljena, saj je tudi vidljivost kljub 
dvignjenemu pokrovu brezhibna.

Shuttle Command™ in Split Command™ prenosa
• Prenos 16x16 Shuttle Command™ je mogoče nadgraditi 

z opcijo 28x16 plazečih hitrosti z minimalno hitrostjo 0.2 
km/h.

• Prenos 32x16 Split Command™ je podoben prenosu Dual 
Command™, vendar za zmanjšanje “deljenja” razmerja za 
20% hitrosti vožnje naprej uporabljamo sklopko.

• Mehanska smerna ročica (inverter) je nameščena pri obeh 
prenosih.

Smerna ročica Powershuttle
• Ročica Powershuttle je primerna tam, kjer je potrebna hitra 

sprememba smeri vožnje.
• Elektrohidravlična ročica za spremembo smeri vožnje je 

nameščena ob volanskem obroču
• Iz nevtralnega položaja lahko s smerno ročico nežno 

dodajamo pogon na prenos brez uporabe sklopke.



Blue Cab™4 filtriranje zraka
Nova serija T4 F/N/V ponuja opcijo s kabino Blue Cab4™ z
izboljšano filtracijo proti prahu, fitofarmacevtskim sredstvom 
in hlapom. Kabina ustreza standardom EN 15695-2:2009 za 
filtriranje in EN15695-1:2009 za zračni tlak. Kabina ponuja 
zaščito pred FFS kategorije 4. Kadar ta nivo zaščite ni potreben, 
je mogoče sistem dvojnega filtriranja izključiti (nivo zaščite 2).
Filtri so zasnovani tako, da imajo daljšo življenjsko dobo.

Majhen po velikosti, velik po udobju

Prilagojen vozniku
Udobje upravljalca je ključna prioriteta pri New Hollandu. S pomočjo najsodobnejše tehnologije virtualne resničnosti 
smo dosegli najboljšo možno ergonomijo kontrolnikov v kabini. Konzola na desni strani po skupinah združuje vse glavne 
hidravlične kontrole, da je tako upravljanje s hidravliko karseda lahkotno. Nivoji hrupa in vibracij so znižani na minimum, 
krmiljenje je lahkotno, vidljivost v kabini pa je odlična, vodilna v razredu.

Ekskluzivne tehnologije
• New Holland ponuja popolno filtracijo kabine za uporabo 

pri specialnih opravilih.
• Inovativni dvojni filtracijski sistem: dva filtra v istem strešnem 

sistemu (kategorija 2 in 4) in preklop iz kategorije 2 v 
kategorijo 4 z enim samim stikalom.

• Uporaba kategorije 4 samo pri 
škropljenju - življenjska doba filtrov je 
tako daljša, vzdrževalni stroški pa nižji

• Zagotovljena varnost voznika

Odlična ergonomija
• Joystick nadzira štiri distributorje.
• S stikali nadziramo sredinsko nameščene distributorje.

• Hidravlični motor deluje skozi dva dodatna izhoda 
in ga aktiviramo preko stikala na konzoli.



Zmogljiva sprednja dvigalka in priključna gred
• Nova sprednja zmogljiva dvigalka za visoke obremenitve, ki 

jo je mogoče namestiti na vse modele nove serije T4 F/N/V, 
ima dvižno kapaciteto kar 1.970kg.

• Sprednja dvigalka je na voljo tako pri standardni sprednji 
premi, kot pri SuperSteer™ sprednji premi.

• Opcija z neposrednim pogonom sprednje priključne gredi 
omogoča, da se na sprednji priključek prenese do kar 93KM.

• Hitropriklopne spojke kategorije I/II so standardna oprema.

Kompakten in specialen, a z lastnostmi velikih

Brez kompromisov
Pri nekaterih specialnih traktorjih je učinkovitost hidravlike in priključne gredi žrtev kompromisov zaradi posebnih zahtev 
in dimenzij traktorja, vendar pri New Hollandu temu ni tako. Nova serija T4 F/N/V se ponaša z vrhunskim hidravličnim 
sistemom z močno črpalko pretoka 82 l/min. Kjer je specificirano, je lahko sprednja priključna gred gnana neposredno z 
motorjem preko hidravlične sklopke. Sprednja priključna gred je opremljena s sistemom za nežen zagon in lahko izkoristi 
polno moč motorja, zato lahko na traktorje serije T4 F/N/V namestite večje in zahtevnejše spredaj nameščene priključke.

Vrhunska okretnost in zmogljivost
Legendarna sprednja prema SuperSteer™ s samodejnim upravljanjem štirikolesnega pogona in namensko sprednjo 
dvigalko je posebnost New Hollanda. Obračalni polkrog se s kotom obrata koles za kar 76 stopinj zmanjša na pičlih 
2.9m, kar daje traktorju izjemno okretnost. 

SuperSteer™ ponuja toliko več
Sprednja prema Supersteer ponuja veliko 
več, kot samo okretnejši in čistejši zavoj.
• Sprednji priključki lahko pričnejo z 

delom veliko prej.
• Večja medosna razdalja prenese več 

teže na sprednji del traktorja.
• Potreba po namestitvi sprednjega 

balasta je tako zmanjšana, kar je še 
posebej koristno pri delu s težkimi 
priključki zadaj.

Sistem Lift-O-Matic™ Plus: hitrost in natančnost
• Večkrat nagrajeni mehanski hidravlični sistem Lift-O-Matic™ 

vam omogoča popoln nadzor nad položajem dvigalke in 
vlečno silo.

• Če med upravljanjem ročico spustite, se priključek 
nemudoma ustavi na višini, ki ustreza dejanskemu položaju 
priključka.

• Ročica je zasnovana tako, da z nežnimi kretnjami omogoča 
fine nastavitve priključka.

Kompakten, a izjemno udoben
• Nivo hrupa v kabini traktorjev nove serije T4 F/N/V je 

zmanjšan na izjemnih 78 dB(A).
• Sklop prenosa je tako pri modelih s kabino, kot pri modelih 

z varnostno strukturo ROPS znižan za 6,5 cm.
• Volanski obroč je sedaj teleskopski in ga je mogoče tudi 

nagibati.

IZBOLJŠANA STABILNOST PRIHRANEK ČASA IN DENARJA
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MODELI: T4.80 T4.90 T4.100 T4.110
V N F V N F V N F V N F

New Holland Motor* F5C F5C NEF NEF
Št. valjev / Prostornina / Ventili / Emisijska stopnja 4 / 3400 / 2 / Tier 4A 4 / 3400 / 2 / Tier 4A 4 / 3400 / 2 / Tier 4A 4 / 3400 / 2 / Tier 4A
Turbinski polnilnik z hladilnikom polnilnega zraka • • • •
Odobrena biodizelska mešanica B20** B20** B20** B20**
Nazivna moč motorja ISO TR14396 - ECE R120 pri 2300 vrt/min             (kW/KM) 55 / 75 63 / 86 73 / 99 79 / 107
Maksimalni navor - ISO TR14396 - pri 1500 vrt/min (Nm) 309 351 407 444
Porast navora (%) 36 34 34 35
Horizontalni izpuh / Vertikalni izpuh (samo kabina) • / o • / o • / o • / o
Zunanja recirkulacija izpušnih plinov (CEGR) & katalizator (DOC) • • • •
Prostornina zalogovnika za gorivo (l) 68 73 99 68 73 99 68 73 99 68 73 99
Servisni interval 600 600 600 600
Prenos
Elektrohidravlični vklop zapore zadnjega diferenciala • • • •
Diski zavor v oljni kopeli • • • •
16 x 16 Shuttle Command™ (30km/h / 40km/h) • • • •
28 x 16 Shuttle Command™ [opcijske plazeče hitrosti (30km/h / 40km/h)] o o o o
32 x 16 Split Command™ (30km/h / 40km/h) o o o o
16 x 16 Powershuttle (30km/h / 40km/h) o o o o
32 x 16 Dual Command™ (30km/h / 40km/h) in parkirna zapora o o o o
44 x 16 Dual Command™ [opcijske plazeče hitrosti (30km/h / 40km/h) o o o o
Ročna sklopka - Power Clutch (samo Dual Command™) o o o o
Sprednja prema
2WD sprednja prema o o - o o - o o - o o -
4WD sprednja prema • o - • o - • o - • o -
SuperSteer™ sprednja prema - • • - • • - • • - • •
Obračalni polkrog - 2WD sprednja prema (mm) 3230 3230 - 3230 3230 - 3230 3230 - 3230 3230 -
Obračalni polkrog - 4WD sprednja prema (mm) 3166 3495 - 3166 3495 - 3166 3495 - 3166 3495 -
Obračalni polkrog - SuperSteer™ sprednja prema                                                                              (mm) - 2960 2980 - 2960 2980 - 3050 2980 - 3050 2980
Dinamična blatnika - • • - • • - • • - • •
Elektrohidravlična zapora sprednjega diferenciala • • • •
Neodvisna črpalka za krmilo (35.6l/min pri Megaflow črpalki) • • • •
Hidravlični sistem
Pretok standardne MegaFlow™ črpalke / Pretok opcijske Super MegaFlow™ črpalke 64 / 80 64 / 80 64 / 80 64 / 80
Mehansko upravljanje zadnje hidravlične dvigalke (MDC) • • • •
Tipanje odpora na spodnjih dvižnih rokah • • • •
Sistem Lift-O-Matic™ Plus (Lift-O-Matic™ pri modelih z ROPS) • • • •
Elektronsko upravljanje zadnje hidravlične dvigalke (EDC) o o o o
Maksimalna kapaciteta dviga na koncih rok - vodoraven položaj rok (kg) 2600 2600 2600 2600
Maksimalno število hidravličnih distributorjev (zadaj/na sredini) 5 / 4+1 5 / 4+1 5 / 4+1 5 / 4+1
Regulacija pretoka o o o o
Elektronska sredinsko nameščena distributorja z joystickom (kabina) o o o o
Priključna gred
Hidravlično podprt vklop priključne gredi • • • •
540 o o o o
540/540E • • • •
540/540E/1000 o o o o
Voznikovo okolje
Nivo hrupa v kabini - 77/311 EEC 78 78 78 78
Vpetje preko gumijastih blažilcev zvoka in vibracij • • • •
Vzmetena voznikova ploščad z zložljivim varnostnim lokom (ROPS) • • • •
Analogno/digitalna plošča z instrumenti • • • •
Kategorija standardne kabine - EN 15695 1 1 1 1
Kategorija kabine Blue Cab4™ - EN 15695 - standard / opcija 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Klimatska naprava • • • •
Dimenzije in teže***
A Medosna razdalja 2WD (mm) 2180 2180 - 2180 2180 - 2180 2180 - 2180 2180 -
A Medosna razdalja 4WD (mm) 2180 2180 - 2180 2180 - 2180 2180 - 2180 2180 -
A Medosna razdalja SuperSteer™ (mm) - 2435 2435 - 2435 2435 - 2435 2435 - 2435 2435
B Skupna dolžina (mm) 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936
C Minimalna skupna širina (mm) 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476
D višina do vrha varnostnega loka / do vrha kabine (mm) 1350 / 2290 1350 / 2290 1350 / 2290 1350 / 2290
E Višina od sredine zadnje osi do vrha kabine (mm) 1752 1752 1752 1752
F Minimalna oddaljenost od tal (mm) 29 29 29 29
G Nastavitev sprednjega koloteka 2WD (mm) 878/978 1016/1116 - 878/978 1016/1116 - 878/978 1016/1116 - 878/978 1016/1116 -
G Nastavitev sprednjega koloteka 4WD (mm) 879/985 1075/1251 1062/1492 879/985 1075/1251 1062/1492 879/985 1075/1251 1062/1492 879/985 1075/1251 1062/1492
G Nastavitev zadnjega koloteka 4WD (mm) 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530
T4V Teža**** 2WD / 4WD (kg) 2459/2710 - - 2459/2710 - - 2531/2790 - - 2531/2790 - -
T4N Teža**** 2WD / 4WD (kg) - 2546/2762 - - 2546/2762 - - 2618/2762 - - 2618/2762 -
T4F Teža**** 2WD / 4WD (kg) - - 2910 - - 2910 - - 3000 - - 3000
Maksimalna dovoljena teža (kg) 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800

● Standard      O Opcija      - Ni na voljo
* Razvito pri FPT Industrial      ** Odvisno od pogojev       *** Zadnje pnevmatike: T4F=340/85R28 / T4N=320/85R24 / T4V=280/85R28       **** Z voznikom (85kg) in polnim zalogovnikom za gorivo

Vaš pooblaščeni New Holland zastopnik:ITRO d.o.o., PE Štore
Železarska c. 3, SI-3220 Štore 

Tel.: +386 (0)3 780 57 12 (14, 15)
itro@itro.si - www.newholland.si
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