New Holland T4S - Novi standard udobja in vsestranskosti
•

Popolnoma nova kabina, najprostornejša in najpreglednejša v razredu

•

Največja vsestranskost z največjo dvižno kapaciteto v razredu, s široko paleto opcij priključne
gredi in pnevmatik

•

Učinkovit, varčen in močan motor S8000, skladen z emisijsko stopnjo IIIB

Predstavljamo vam revolucijo v udobju in vsestranskosti v sektorju traktorjev pod 80KM, popolnoma
novi traktor T4S iz New Hollanda, ki prinaša popolno ravnovesje med učinkovitostjo in
ekonomičnostjo.
Traktor je posebej zasnovan za zahteve živinoreje in opravil na manjših mešanih kmetijah, serija
pa vključuje modele z močmi 55, 65 in 75 KM.
“New Holland prepoznava, da je na trgu veliko povpraševanje po traktorjih, ki ponujajo mehansko
enostavnost in standardne specifikacije za povečano vsestranskost,” je izjavil Sean Lennon, vodja
področja za traktorje. “Nova serija T4S je rezultat večletnih izkušenj v sektorju traktorjev pod 80
KM. Traktor se poleg zanesljive mehanske tehnologije ponaša z najnovejšo tehnologijo kabine, kar
pa je le del paketa, ki ga ponuja novi T4S. Kmetovalci manjših kmetij in živinoreje se bodo lahko
prepričali, da serija T4S prinaša ravnovesje med učinkovitostjo in vsestranskostjo brez primere na
trgu.”
Popolnoma nova kabina.
Nova kabina, ki je bila namensko razvita za T4S, ponuja izjemno prostornost in vsestransko
preglednost. Odpiralno strešno okno ponuja dodatno preglednost pri delu z dvignjenim čelnim
nakladalcem.
Ravno dno kabine nudi izjemno prostornost za traktor tega razreda, omogoča lahkoten dostop v
kabino in izstop iz kabine, zmogljivo ogrevanje in klimatska naprava pa dopolnjujeta paket udobja,
zasnovan za neobremenjeno večurno delo pri kateremkoli opravilu.

Široka ponudba prenosov.
Standardno so modeli T4S opremljeni s prenosom z 8 hitrostmi naprej in 8 vzvratno, z delitvijo štirih
sinhroniziranih hitrosti med visokim in nizkim območjem. Opcijski prenos 12x12 je navoljo pri vseh
modelih serije z dodatkom hidravličnega spreminjevalnika. Ročica spreminjevalnika je ob
volanskem obroču nameščena tako, da vam ni potrebno umakniti rok iz volanskega obroča, kar
pomeni večjo varnost in večjo učinkovitost pri delu z nakladalcem.
Na voljo so tudi opcijske plazče hitrosti, ki omogočajo hitrosti tudi do samo 0.108km/h - kar je
popolno za specialna opravila in natančnost, ki je potrebna npr. pri sejanju.
Večja vsestranskost.
Dvižna kapaciteta zadnje dvigalke pri seriji T4S ponuja največjo moč v razredu, 3.000 kg z dvema
zunanjima pomožnima drogovoma. Standardno so na voljo do trije hidravlični distributorji,
standardni pretok črpalke pa je do 48l/min. Hidravlična moč tako ustreza še tako zahtevnim
opravilom, kot na primer delu s čelnim nakladalcem ter opravilih s senom in krmo.
Širok izbor opcij priključne gredi.
Vsi traktorji T4S so opremljeni z dvohitrostni priključno gredjo 540/540E. Aktiviranje poteka preko
servo ročice z namenom zaščite traktorja in priključkov. Kot opcija je na voljo tudi priključna gred,
sinhronizirana z vozno hitrostjo.
Nižji stroški lastništva.
Trivaljni 2.9-litrski motor S8000 stopnje IIIB je bil razvit namensko za delo v kmetijstvu in ponuja
kombinacijo velike moči in navora (do 32% porasta navora) in izjemno majhne porabe goriva.
Motorji v vseh modelih T4S se ponašajo s turbinskim polnjenjem s hladilnikom polnilnega zraka,
kar pomeni odličen izkoristek in zmogljivosti.
Kompaktne dimenzije.
S kompaktno medosno razdaljo 2.130mm in skupno višino 2.520mm je traktor T4S moderno
zasnovan in hkrati "majhen" traktor s tradicionalnimi merami. Odvisno od izbire pnevmatik in koles
se delovna širina zadnjega dela traktorja giblje med 1.440mm in 1.950mm, kar pomeni idealno
izbiro vsestranskega traktorja za široko paleto opravil.
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Serija T4S.

Model

Maksimalna

Maksimalni

Število

moč

navor

valjev

KM

Nm @ 1400
vrt/min

T4.55S

3

55

258

T4.66S

3

65

291

T4.75S

3

75

341

Serija T4S bo kupcem na voljo v letu 2018.
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