
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Η New Holland παρουσιάζει το νέο εμπρόσθιο άξονα με ανάρτηση στη σειρά των ειδικών 
τρακτέρ T4 V/N/F 

 

• Η ανάρτηση του εμπρόσθιου άξονα Terraglide ανεβάζει τον πήχη στην απόδοση και την 

άνεση 

• Βελτιωμένη πρόσφυση και παραγωγικότητα με τα ελαστικά Trelleborg PneuTrac 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σειρά τρακτέρ T4 V/N/F της New Holland έλαβε τον περιζήτητο τίτλο «Τρακτέρ της Χρονιάς 

2020» στην κατηγορία «Καλύτερο Ειδικό τρακτέρ», σε τελετή που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης Agritechnica 2019 στο Ανόβερο της Γερμανίας.  Επιλέχθηκε από επιτροπή 

αποτελούμενη από δημοσιογράφους που εκπροσωπούν κορυφαίους εκδοτικούς οίκους στον 

χώρο της γεωργίας, από 24 χώρες.  Τα κριτήρια επιλογής περιελάμβαναν τον κινητήρα, τη 

μετάδοση κίνησης, την άνεση, την ευελιξία και τον σχεδιασμό. 

 

Η New Holland Agriculture αναβαθμίζει περαιτέρω το κορυφαίο ειδικό τρακτέρ προσφέροντας, 

με την νέα σειρά T4 V/N/F, τη φημισμένη ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide που 

προσφέρει μια εξαιρετικά ομαλή διαδρομή. Η ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide μπορεί 

να συνδυαστεί με ελαστικά Trelleborg PneuTrac για μεγαλύτερη πρόσφυση όταν εργάζεστε σε 

βουνοπλαγιές και για βελτιωμένη οικονομία καυσίμου. 

 

Ο Carlo Lambro, Πρόεδρος της New Holland Agriculture, πρόσθεσε: «Για άλλη μια φορά η μακρά 

κληρονομιά της New Holland στην υπεροχή και στην ηγετική θέση στον τομέα των ειδικών τρακτέρ, 

αναγνωρίζεται με τον τίτλο «Καλύτερο Ειδικό τρακτέρ». Αυτό το βραβείο είναι μια άξια αναγνώριση 

της αφοσίωσης και της δέσμευσης όλων αυτών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νέας  σειράς Τ4 

V/N/F – από την ομάδα των μηχανικών μέχρι την ομάδα ολόκληρου του εργοστασίου στο Jesi της 

Ιταλίας – για τη διαρκή επιδίωξη καινοτομιών που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους». 

 

Ο Sean Lennon, επικεφαλής της Παραγωγής Τρακτέρ, δήλωσε: «Η New Holland υπηρετεί τον 

τομέα των ειδικών τρακτέρ με μια εκτεταμένη ποικιλία προϊόντων που ηγείται της αγοράς με 

αποκλειστικά χαρακτηριστικά και παρέχει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Σε κάθε ειδικότητα, πάντα 



αναζητούμε τρόπους για να αυξάνουμε συνεχώς τις επιδόσεις και να καλύπτουμε τις πολύ 

ειδικές απαιτήσεις αυτών των πελατών. Σήμερα με την παρουσίαση της ανάρτησης Terraglide 

εμπρόσθιου άξονα και των νέων ελαστικών Trelleborg PneuTrac, συμπληρώνουμε την ευελιξία, 

την αποδοτικότητα και την προσαρμοστικότητα, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της σειράς 

T4 V/N/F με ακόμη μεγαλύτερη άνεση και κορυφαία πρόσφυση που θα κάνει την εργασία σε 

ορεινούς οπωρώνες και αμπελώνες ακόμη πιο αποδοτική, ασφαλή και άνετη». 

 

Η ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide ανεβάζει τον πήχη στην απόδοση και την 

άνεση 

 

Η ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide προστατεύει το τρακτέρ, τα παρελκόμενα και τον 

χειριστή από τους σοβαρούς κραδασμούς στον δρόμο αλλά και στο χωράφι. Το ύψος του 

κέντρου περιστροφής του άξονα (πάνω από το κέντρο του εμπρόσθιου μέρους του τρακτέρ) 

εξασφαλίζει υψηλή άνεση κύλισης και υψηλό επίπεδο ταλάντωσης, έτσι ώστε όταν εργάζεστε 

σε επικλινή εδάφη, το ελαστικό δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με το τρακτέρ. Ο αυτόματος έλεγχος 

ύψους διαδρομής εξασφαλίζει ότι η διαδρομή της ανάρτησης είναι πάντα διαθέσιμη, ακόμη και 

με βαρύ φορτίο. 

Με την ανάρτηση Terraglide, ο χειριστής είναι σε θέση να ελέγχει το ύψος της ανάρτησης για 

να προσαρμόσει το ελεύθερο ύψος από το έδαφος σύμφωνα με τις συνθήκες και το ύψος του 

μπροστινού παρελκομένου. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά επίσης ευκολότερο το κοτσάρισμα 

του μπροστινού παρελκομένου, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για εργασία στο χωράφι. 

Τέσσερις τρόποι λειτουργίας – κλειδωμένο, μαλακό, μεσαίο και σκληρό – επιτρέπουν στον 

χειριστή να επιλέξει τη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα με την προτίμησή του και τις απαιτήσεις 

της εργασίας. 

Η ανάρτηση Terraglide στη σειρά T4N παρέχει την καλύτερη στην κατηγορία της σταθερότητα, 

ειδικά με βαριά μπροστινά εργαλεία, με το σύστημα Anti-dive/squat, που αποτρέπει τη βύθιση 

κατά το φρενάρισμα και την επιτάχυνση. Ο έλεγχος της κίνησης του άξονα επιπλέον προσθέτει 

στη σταθερότητα του ελκυστήρα, προλαμβάνοντας την υπερβολική ταλάντωση και τον κίνδυνο 

της ανατροπής κατά την εργασία σε επικλινή εδάφη. Ο χειριστής όχι μόνο απολαμβάνει την 

άνεση της μειωμένης ταλάντωσης, αλλά ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια με την σταθερότητα του 

τρακτέρ. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βελτιωμένη πρόσφυση και παραγωγικότητα με τα ελαστικά Trelleborg PneuTrac 

 

Η άνεση και σταθερότητα της ανάρτησης Terraglide στη σειρά τρακτέρ T4 N/F/LP μπορεί να 

ενισχυθεί περαιτέρω με τα ελαστικά Trelleborg PneuTrac. Τα ελαστικά αυτά παρέχουν αύξηση 

πρόσφυσης 12 έως 24%, καθώς και μεγαλύτερη σταθερότητα σε απότομες πλαγιές.  Επιπλέον, 

τα ελαστικά PneuTrac παρέχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα, μειώνοντας την αντίσταση του 

εδάφους στο ελαστικό και κατά συνέπεια, τη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου του τρακτέρ. 

«Η ανάρτηση Terraglide στη σειρά τρακτέρ T4 N/F/LP ταιριάζει απόλυτα με τη θέση της New 

Holland ως ηγέτιδας στον τομέα των ειδικών τρακτέρ», δήλωσε ο Carlo Lambro, Πρόεδρος της 

New Holland. «Έχουμε μακρά ιστορία στο να είμαστε στην πρώτη γραμμή του τομέα, με μια 

εκτεταμένη ποικιλία ικανή να καλύπτει τις πολύ εξειδικευμένες ανάγκες μιας ευρείας ποικιλίας 

εφαρμογών, από στενούς και φαρδείς αμπελώνες μέχρι κρεμαστές καλλιέργειες, από τη 

γεωργία των ορεινών εκμεταλλεύσεων σε απότομες πλαγιές μέχρι την ηγετική μας θέση στις 

μηχανές συγκομιδής σταφυλιών και ελιάς». 

 

     


