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T8 Genesis s PLM sistemom

New Holland je ustvaril novi T8 Genesis™ z inteligenco natančnega kmetovanja (PLM Intelligence™) na podlagi zahtev in želja uporabnikov, kot ste Vi. Tu je nova 
kabina, namensko zasnovana tako, da ponuja brezkompromisno udobje in priročnost ter ultimativno in najkakovostnejšo izkušnjo v vožnji, tu so novi, sodobni in 
intuitivni ter prilagodljivi sistemi upravljanja pri raznovrstnih opravilih, ki si jih lahko predstavljate na sodobni in napredni kmetiji. 
Novi T8 Genesis™ bo opravil še tako zahtevno delo.



 

MyPLM© Connect - brezplačno 1 leto

Podatki iz polja v realnem času so na dosegu vaših rok. 
Izboljšajte operativno učinkovitost z natančnimi podatki in 
njihovim upravljanjem. Vse to prihaja k vam kot standardna 
oprema celotne serije T8 Genesis s sistemom za natančno 
kmetovanje MyPLM© Connect, vključno s prenosom datotek.

Izberite paket osvetlitve, ki vam ustreza

Na voljo so kar trije paketi kabinske osvetlitve, ki jih 
sestavljajo kompleti 14, 18 ali 24 LED kabinskih luči v 
različnih prilagodljivih konfiguracijah, ki bodo zanesljivo 
ustrezale vašim individualnim zahtevam.

SmartTrax™ gumijaste gosenice zadaj

Rešitev za povečanje oprijema in zmanjšanje tlačne 
obremenitve zemlje. Razširite vaš doseg obdelovanja 
zemlje s večjo zmogljivostjo vašega stroja.

Inteligentno kmetovanje

Popolnoma novi SideWinder™ Ultra naslon za roko in 
zaslon IntelliView™ 12 prinašata celo paleto novih funkcij in 
nadzora vašega stroja na dotik vaše roke. Z avtomatizacijo 
in modernim intuitivnim dizajnom bo vaše delo bistveno 
olajšano in poenostavljeno.

Modeli T8.350 Genesis T8.380 Genesis T8.410 Genesis T8.435 Genesis
Motor
Število valjev / Prostornina (št./cm3) 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700
Največja moč z EPM - ISO 14396 (kW/KM) 258/351 281/381 301/409 320/435
Nazivna moč - ISO 14396 (kW/KM) 206/280 229/311 250/340 279/380
Nazivni vrtljaji motorja (vrt/min) 2000 2000 2000 2000

Prenos
Ultra Command™ (40 km/h) 18x4 18x4 18x4 -
Ultra Command™ (40 km/h ECO ali 50 km/h) 19x4 19x4 19x4 -
Auto Command™ (40 km/h ECO) Brezstopenjski variabilni prenos
Auto Command™ (50 km/h ECO) Brezstopenjski variabilni prenos

Blue Power o o o o

SmartTrax™ gumijaste gosenice - - o o



Nudimo vam ugodne in vam prilagojene pogoje financiranja.

Servis
Hitro iskanje rešitev, tudi med sezono in med 
delom; ker vaše delo ne more čakati. Za vas 
iščemo rešitve in poskrbimo, da ste v vsakem 
trenutku obveščeni: dokler niste 100% zadovoljni.

Poprodajna podpora
Če potrebujete informacije, ali pa imate vprašanje, 
nas brez zadržkov pokličite. Z veseljem vam 
bomo pomagali. Hitra dostava nadomestnih 
delov: kadar jih potrebujete in kjer jih potrebujete. 

Financiranje

Vaš pooblaščeni New Holland zastopnik:
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