
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
10 λόγοι για να αγοράσεις έναν τηλεσκοπικό φορτωτή 

New Holland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Μέγιστη σταθερότητα  

• Χαμηλότερο κέντρο βάρους. 

• Η πίσω τοποθετημένη μπούμα λειτουργεί ως ενσωματωμένο αντίβαρο. 

• Μακρύτερο μεταξόνιο 3 m. 
 
2. Εξαιρετική απόδοση κινητήρα και γρήγορη απόκριση 

• Υψηλή ισχύς κινητήρα έως 145 ίππους. 

• Υψηλή ροπή με 590 Nm στις 1500 rpm.  
 
3. Ισχυρότατο υδραυλικό σύστημα 

• Εμβολοφόρος αντλία μεταβαλλόμενης παροχής υψηλής απόδοσης 
διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα. 

• Μέγιστη παροχή 140 l/min. 

• Ευελιξία σε όλες τις συνθήκες : 2 προαιρετικές μπροστινές βοηθητικές 
υδραυλικές παροχές και πρόσθετες πίσω βοηθητικές γραμμές. 

 
4. Αποδοτική μετάδοση κίνησης τύπου Full Powershift 

• Το TH διαθέτει κορυφαίο κιβώτιο αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων με γρήγορη 
αλλαγή κατεύθυνσης για ευέλικτο χειρισμό. 

• Ισχυρή πρόσφυση και υψηλή ταχύτητα στο δρόμο για μέγιστη 
παραγωγικότητα. 

• Γρήγορες, ακριβείς και προσαρμοσμένες αλλαγές ταχυτήτων για άνετη 
οδήγηση. 

 



 

5. Ομαλή οδήγηση με το σύστημα ανάρτησης μπούμας Ride Control 

• Βελτιώνει τον έλεγχο και μειώνει την αναπήδηση της μπούμας, ενισχύει την 
ασφάλεια καθώς μειώνει την ταλάντωση του μηχανήματος. 

• Είναι διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα και εκτιμάται ιδιαίτερα όταν 
παρουσιάζεται φόρτος εργασίας. 

 
6. Στιβαρή και ανθεκτική μπούμα  

• Η ρομποτικά συγκολλούμενη μπούμα σχήματος U εξασφαλίζει την ακαμψία 
και ανθεκτικότητα της κατασκευής. 

• Το σασί σχήματος H παρέχει τεράστια αντοχή σε  στρέψη. 
 
7. Η καλύτερη δυνατότητα συντήρησης στην κατηγορία του 

• Διάστημα συντήρησης 1000 ωρών για λάδι και φίλτρο κινητήρα.  

• Το μεγάλο μονοκόμματο καπό παρέχει πλήρη πρόσβαση στο χώρο του 
κινητήρα. Τα κάτω πλαϊνά καλύμματα μπορούν να ανοίξουν για να δώσουν 
ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στον κινητήρα. 

• Το λάδι κινητήρα, το ψυκτικό υγρό, το φίλτρο αέρα, τα ψυγεία  και όλοι οι 
καθημερινοί έλεγχοι είναι εύκολο να γίνουν. Τα ψυγεία είναι ανακλινώμενα 
για εξαιρετική πρόσβαση καθαρισμού. 

 
8. Εξαιρετική ορατότητα  

• Εξαιρετική πλήρης ορατότητα 360°. 

• Τα μεγαλύτερα τζάμια ενισχύουν την παραγωγικότητα. 

• Η οροφή υψηλής ορατότητας εξασφαλίζει τέλεια θέαση του φορτωτή.  
 
9. Υψηλή άνεση και εργονομία 

• Το χειριστήριο Joystick μπορεί να είναι τοποθετημένο στον δεξιό βραχίονα 
του καθίσματος στην έκδοση ELITE για εργονομική υπεροχή και εργασία 
χωρίς κόπωση.  

• Σαφής και ευανάγνωστος πίνακας οργάνων.  

• Άνετη οδήγηση με κάθισμα με ανάρτηση αέρα. 
 
10. Υψηλή ευελιξία με Βοηθητικό κύκλωμα and Βοηθητική επιστροφή 

υδραυλικών  

• Μια 5η υδραυλική λειτουργία είναι διαθέσιμη προαιρετικά, ελεγχόμενη από 
το διακόπτη στο joystick.  

• Ένας διακόπτης δύο θέσεων επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει την 
πρόσθετη υδραυλική βοηθητική λειτουργία στο πίσω μέρος του 
μηχανήματος. 

• Για να αλλάξετε ένα υδραυλικό εξάρτημα, μέσω του ειδικού διακόπτη από 
την καμπίνα είναι δυνατή η εκκένωση της πίεσης στη βοηθητική επιστροφή 
ώστε να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τους εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης.  

• Η αλλαγή υδραυλικού εξαρτήματος μπορεί να είναι ακόμα πιο γρήγορη και 
εύκολη χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε στην καμπίνα, πατώντας τον 
εξωτερικό διακόπτη ανακούφισης πίεσης που βρίσκεται πάνω από το 
μπροστινό φτερό. 

 


