
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η New Holland παρουσιάζει τα νέα ειδικά τρακτέρ T4 FNV  

 

Η New Holland, ο αναγνωρισμένος ηγέτης στον σχεδιασμό ειδικών τρακτέρ, 
παρουσιάζει πέντε μοντέλα T4 F/N/V, όλα ειδικά σχεδιασμένα και αναπτυγμένα για 
να ταιριάζουν και να εργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ οποιονδήποτε σειρών, με 
πλάτος εργασίας από μόλις 1,06 m έως 1,9 m.  

 

Αλλά οι διαστάσεις δεν λένε όλη την ιστορία. Κάθε μηχάνημα New Holland έρχεται 
με τα σωστά χαρακτηριστικά για να κάνει τη δουλειά του: ισχυροί, αποδοτικοί και 
καθαροί κινητήρες, εξαιρετικά άνετες και ασφαλείς καμπίνες, χαμηλά μοντέλα 
χωρίς καμπίνα και τέλειος συνδυασμός αξόνων και υδραυλικών συστημάτων για 
εύκολη σύνδεση με κάθε παρελκόμενο. 

      

Πιο αποδοτικά και πιο καθαρά 

Τα μοντέλα T4.80 εξοπλίζονται με τον τετρακύλινδρο κινητήρα 3,4 λίτρων, ενώ τα 
μοντέλα T4.90, T4.100, T4.110  & T4.120 εξοπλίζονται με τον τετρακύλινδρο 
κινητήρα 3,6 λίτρων από την FPT Industrial. Η μέγιστη ροπή παράγεται μόλις στις  
1.300 στροφές ανά λεπτό, με μέγιστη τιμή στα 518 Nm στο μοντέλο T4.120, το 
οποίο αποδίδει μέγιστη ισχύ 120 hp στις 2.300 στροφές ανά λεπτό. Αυτή είναι η 
υψηλότερη απόδοση που έχει ποτέ προσφερθεί από τη New Holland σε ειδικό 
τρακτέρ.  
Όλη η σειρά T4 F/N/V συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
εκπομπής καυσαερίων STAGE V κάνοντάς τα πιο καθαρά από ποτέ.  



 

Έκδοση T4F SUPER LOW PROFILE 

Το T4F με πλαίσιο ασφαλείας, είναι 
διαθέσιμο και σε χαμηλή έκδοση για 
σκεπαστές καλλιέργειες. Ένας νέος 
εμπρόσθιος άξονας μειώνει το ύψος του 
καπό του κινητήρα από το έδαφος. Στο 
οπίσθιο μέρος, ένα νέο πάτωμα με 
χαμηλά φτερά, μόνο για λάστιχα 20 και 24 
ιντσών, επιτρέπει στον χειριστή να μπαίνει 
σε σκεπαστούς αμπελώνες και στα χαμηλότερα περιβόλια. 

Σύστημα LIFT-O-MATIC™ PLUS: Ταχύτητα και Ακρίβεια 

Αυτό το βραβευμένο σύστημα χειρισμού του 
μηχανικού υδραυλικού σας επιτρέπει να σηκώνετε ή 
να χαμηλώνετε το οπίσθιο παρελκόμενο όταν γυρίζετε 
στα κεφαλάρια, διατηρώντας παράλληλα τις ρυθμίσεις 
θέσης και βύθισης. Όταν σπρώχνετε/τραβάτε το 
μοχλό, μόλις τον αφήσετε, το παρελκόμενο σταματά 
αμέσως στο ύψος που αντιστοιχεί στην πραγματική 
θέση του παρελκόμενου. Ένα ελαφρύ σπρώξιμο ή τράβηγμα αυτού του βολικού 
μοχλού επιτρέπει μικρές ρυθμίσεις. 

Μοναδικά χαρακτηριστικά New Holland για παραγωγικότητα και ασφάλεια 

Τα μοντέλα ROPS έχουν ένα πλαίσιο που διπλώνει προς 
τα εμπρός για να περάσει κάτω από χαμηλές καλλιέργειες 
ή να μπει σε χαμηλά κτίρια. Η νέα σχεδίαση του πλαισίου 
επιτρέπει μια γρήγορη και εύκολη αναδίπλωση όταν 
χρειάζεται.  

Σε όλα τα νέα μοντέλα τρακτέρ 
T4F/N/V, το νέο εμπρόσθιο υδραυλικό έχει ανυψωτική 
ικανότητα έως 2.130 κιλά. Συμβατό και με άξονα 
SuperSteer™, το εμπρόσθιο υδραυλικό είναι διαθέσιμο με 
ή χωρίς δυναμοδότη (PΤΟ) που παίρνει κίνηση κατευθείαν 
από τον κινητήρα.  

SUPERSTEER™ Η πιο μικρή ακτίνα στροφής 

Πέρα από την κανονική γωνία στροφής των 55°, το 
SuperSteer™ προσφέρει γωνία έως και 76°. Με το 
SuperSteer™ έχετε επίσης πολύ περισσότερα από μια 
κλειστή, καθαρή στροφή: το εργαλείο που βρίσκεται 
μπροστά στρίβει γρηγορότερα και το αυξημένο 
μεταξόνιο μεταφέρει περισσότερο βάρος στο 
εμπρόσθιο μέρος του τρακτέρ. Αυτό μειώνει την 
ανάγκη για εμπρόσθιο αντίβαρο όταν εργάζεστε με 
βαριά παρελκόμενα τοποθετημένα πίσω. 


