
HJULLÆSSERE
W110 D  I  W130 D  I  W170 D
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SERIE OG OVERBLIK

Fokus på landbrug. 
Industriel 
produktivitet. 
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New Holland W110 D, W130 D og W170 D hjullæssere er 
udviklet til brug på store landbrugsbedrifter, maskinstationer, 
komposteringsvirksomheder samt hos producenter af 
biogas, hvor en stor læssekapacitet er vigtig. New Holland 
hjullæssere er udviklet på basis af maskiner, der har vist 
deres værd i stenbrud, 24-timers genvindingsanlæg  
og mange andre industrier med hård belastning, og disse 
maskiner er solide, alsidige og driftssikre. 

Den nyeste D Serie af hjullæssere har højere ydelse og en helt 
ny kabine, den bedste i sin klasse, med forbedret udsyn og en 
overlegen komfort. New Holland hjullæssere har dokumenteret 
holdbarhed samt høj ydelse og driftssikkerhed. Nu leveres 
disse maskiner med fremragende komfort, hvilket gør dem til 
maskinførernes favorit.

Det bedste udsyn 
i sin klasse

Fire
motortilstande

45 km/t* kørehastighed  
på vej og affjedret bom

* på W170 D, hvor lokale bestemmelser tillader dette

Standard eller 
langtrækkende bom

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_006
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Modeller	 Motorydelse	 Skovl	med	påboltet	 Driftsvægt	 Tippelast	lige
	 (hk)	 -kant	og	QC	(m3)	 Z-bar	/	HV	(kg)	 Z-bar	/	HV	(kg)
W110 D 144 1,7 11303 / 11431 7896 / 6781
W130 D 174 2,0 13305 / 13482 9497 / 8011
W170 D 197 2,4 15291 / 15494 10271 / 8708

Nyt sædemonteret 
armlæn

Højeffektiv 
kølepakke

Helt ny kabine med 
buet forrude i ét stykke

Kan leveres 
med automatisk 

centralsmøring af bom

Meget manøvredygtig 
med åbent differentiale, 

høj traktion med 
differentialespærre

Op til otte LED 
arbejdslygter

Kraftige eller 
standardaksler 

Der kan vælges 
skånsomme landbrugsdæk

Konverterblokering 
giver høj ydelse og god 

brændstoføkonomi

NEF Tier 4B / Stage 
 4 motor med 

HI-eSCR teknologi

500 timers 
serviceintervaller 

på motoren

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_006


Ergonomisk perfektion.

04 FØRERKABINE

Denne nye generation af kabiner, der er specielt udviklet til hjullæsserne i D Serien, har klassens bedste udsyn hele vejen rundt samt 
høj komfort og førersikkerhed. Fuldt FOPS og ROPS certificeret, og den nye kabine har en buet forrude i ét stykke med et klart og 
uhindret udsyn over læsserarmene og fremragende udsyn over fronten, når bommen hæves. Udsynet bagud, til siderne og over dele, 
der rager ud, er fremragende og gør føreren i stand til at placere maskinen præcist og sikkert på steder med lidt plads. 
Det sædemonterede joystick har et fuldt justerbart armlæn, og på den nyudviklede sidekonsol er alle vigtige funktioner altid 
nemme at nå. Hold forbindelsen med Bluetooth radioen med loftsmonteret mikrofon og remote Aux og USB stik i sidekonsollen. 
Den avancerede ventilationspakke sikrer, at kabinen forbliver komfortabel uanset udetemperatur, og den effektive filtrering gør det 
muligt at arbejde i støvede omgivelser. For at hæve komforten yderligere er kabinen monteret på specifikke dæmpningsblokke, som 
reducerer støj og vibration og giver et lydniveau på bare 68 dB(A).

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_025
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Fremragende	ventilation
• 13 justerbare ventilations-

dyser sørger for komfort og 
for, at ruderne ikke dugger

• En elbagrude sørger for 
afrimning, når det er koldt

Kabinefiltrering
• Kabinens filterpatron kombinerer en høj filtreringsgrad med 

stor kapacitet, så den ikke skal skiftes så ofte
• Man kan vælge mellem KAT2 HVAC eller KAT3 aktive kulfiltre, 

der passer til enhver opgave
• Filtreringssystemet er forbundet med en avanceret enhed til 

opvarmning og klimaregulering

Hold	det	koldt
• En 30 liters transportabel 

køleboks holder dine drikke 
og snacks kolde hele dagen 

Tre	forskellige	sæder
Der kan vælges mellem tre sæder:

• Det mekaniske basis-sæde med høj komfort er perfekt til generelle læsseopgaver på kornlagre og på gården
• Når der arbejdes i ujævnt terræn og i et mere ekstremt klima er det opvarmede premium sæde med luftaffjedring velegnet
• Førere, der arbejder i ujævnt terræn og sidder mange timer i kabinen, kan få et deluxe sæde med aktiv luftaffjedring, nakkestøtte og varme

Smarte	detaljer
• To spejle i kabinen samt 

solskærme for og bag øger 
sikkerheden og hjælper 
til med at reducere blinde 
vinkler

• Højre rude kan åbnes helt 
og fastlåset, så man lettere 
kan kommunikere med 
personer på jorden

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_013
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_007
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_065
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_066B


• Fuldt justerbart sædemonteret armlæn 
og armpolstring

• Armlænet kan forskydes vandret 
uafhængigt af sædet for at opnå 
maksimal komfort

• Armlænets polstring kan flyttes lodret 

Betjeningselementer.

Nyt	sædemonteret	armlæn
Hjullæsserne i D Serien har et nydesignet armlæn og joystick, der er blevet udviklet med henblik på at gøre føreren mindre træt. 
Vinklen mellem førerens arm og krop er blevet analyseret omhyggeligt for at minimere belastningen af leddene og for at opnå uhindret 
blodgennemstrømning. Fuld sædestøtte sikrer en god kropsholdning. Resultatet? Mindre træthed og en bedre sundhedstilstand 
hos førerne på langt sigt.

FØRERKABINE06

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_016
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Alt	inden	for	rækkevidde
• Den nye sidekonsol har en overskuelig gruppe af knapper, 

som gør det nemt at nå alle funktioner
• Knapperne er grupperet og farvemærket samt med lys, der 

viser om funktionen er aktiv
• Opbevaringsbakker foret med gummi, to kopholdere, et 

opbevaringsnet, remote AUX jack og USB stik samt 12 volt 
strømudtag er standard

Mange	valgmuligheder
• Brug vendegearstangen på ratstammen, eller skift til FNR 

knapperne på joysticket
• Det nye joystick har FNR, ekstra funktioner og en transmission 

kickdown-funktion som standard
• Der kan specificeres yderligere en ekstra funktion på joysticket
• Der kan vælges enkelte betjeningsgreb i stedet for et joystick

Blændingsfrit	LCD	digitalt	instrumentpanel
• På A-stolpen er der monteret et digitalt instrumentpanel med 

8” LCD farvedisplay og trykknapper
• Med navigationsknapperne kan man vælge andre menuer med 

maskininformation samt serviceindstillinger og -påmindelser
• Man kan indstille flere forskellige arbejdsparametre såsom 

start-gear, flowmængder og motortilstande 
• Når maskinen sættes i bakgear, vises bakkameraets optagelse 

automatisk på displayet
• Displayet er blændingsfrit og skifter automatisk mellem dag- 

og nattilstand
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AKSLER OG TRANSMISSION 

New Holland har udviklet hjullæsserne i D Serien til håndtering af rodfrugter, kompost, staldgødning, korn, træflis og andet 
massegods. Hjullæsserne i D Serien har også tilstrækkelig med trækkraft til at kunne arbejde i dyb staldgødning eller på en stejl 
ensilageplads. Disse maskiner er udviklet med henblik på at opnå maksimal produktivitet og med en ydelse, så de kan holde trit med 
selv de største grønthøstere.

Transmission
• New Holland W170 D modellerne har en 45 km/t* Ecoshift fem-trins powershift transmission
• Konverteren kan blokeres over 2. gear for at sikre, at der sendes 100% motorydelse til akslerne 
• Med en ‘power-inch’ funktion giver transmissionen optimal trækkraft og forhindrer, at maskinen ruller baglæns
• Både W110 D og W130 D leveres med en 40 km/t fire-trins powershift transmission med automatisk eller manuelt gearvalg 
• På alle tre modeller kan vendegearet betjenes med et greb monteret på ratstammen eller med frem / bak knapper på joysticket
• For at gøre læssecyklusserne hurtigere standses læsseren, når man slipper kørepedalen, uden behov for at bruge bremserne. 

Maskinen ruller ikke baglæns, heller ikke på en skråning
• Hvis man træder på bremsepedalen, ledes al motorkraft til hydrauliksystemet for at opnå fuld læsseydelse

Dokumenteret holdbarhed  
under de vanskeligste forhold.
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Kraftige	aksler
• W170 D hjullæssere er som standard udstyret med kraftige 

aksler med en automatisk 100% differentialespærre på 
forakslen og et fuldt åbent differentiale på bagakslen 

• Differentialespærren på forakslen kan også aktiveres manuelt 
med en fodkontakt

• Både W110 D og W130 D er udstyret med standard for- og 
bagaksler med differentialer med begrænset slip

Bagaksel-oscillation	
• Bagaksel-oscillationen hindres ikke af de store 750/65 R26  

landbrugsdæk, og stabiliteten bibeholdes også når man 
gennemskærer store materialemængder på tværs, 
eksempelvis græs- og majsensilage

Transmission	kickdown
• Alle modeller har en transmission ‘kickdown’ funktion, der 

aktiveres med en knap på joysticket
• Denne funktion giver hurtig adgang til et lavere gear med 

optimal effekt, når man kører opad eller skubber
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* hvor lokale bestemmelser tillader dette
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BOM OG HYDRAULIK

New Holland W110 D, W130 D og W170 D hjullæssere er udstyret 
med den kraftige Z-bar bom, fremstillet i 45 mm tykt pladestål. 
Valget mellem standard bom og bom med lang rækkevidde gør 
det muligt at specificere maskinen i forhold til forskellige behov.

• I forbindelse med krævende landbrugsarbejde og kompostering 
er standard bommen velegnet til arbejde med ensilagegafler, 
kornskovle og kraftige skovle

• Bommen med lang rækkevidde øger tømmehøjden mellem 
400 og 500 mm. Denne længere bom er perfekt til håndtering, 
eksempelvis intensiv flytning af korn, kompostering, læsning 
af køretøjer og lagringsarbejde, men stadig med standard 
bommens overlegne styrke

Centraliserede	smørepunkter
• Alle smørepunkter er grupperet, hvor det er muligt
• Det automatiske smøresystem, der er ekstraudstyr, smører 

regelmæssigt og med korrekt mængde, hvilket reducerer 
levetidsomkostningerne

Automatiske	bom-funktioner
• Løft til en defineret højde
• Retur til et defineret graveniveau
• Løft af bom til en defineret højde til kørsel / cyklus mellem 

læsse og tømme
• Maskinerne kan leveres med Auto Glide bom-affjedring

Vi hæver standarden.
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Hydraulikflow	efter	behov
• Belastningsregistrerende hydraulik med lukket center er standard, og W170 D er udstyret med tandempumper med øget kapacitet
• Et nøgleelement i New Hollands design er effektivitet, pumperne leverer det nødvendige hydraulikflow efter behov
• Når man træder på bremsepedalen, ledes al motorkraft til hydrauliksystemet, men systemet kræver kun den ekstra ydelse, som er 

nødvendig i forhold til opgaven, flowet justeres efter behov for at kunne hæve/sænke bommen eller fylde/tømme redskabet hurtigt
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Model	 	 Hydraulikpumpe
	 	 kapacitet

W110	D		 (l/min) 134

W130	D		 (l/min) 171

W170	D		 (l/min) 206

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_16_071
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_16_016


MOTOR 12

New Holland W110 D, W130 D og W170 D hjullæssere 
kombinerer dokumenteret driftssikkerhed med klassens bedste 
økonomi opnået med 4.5L og 6.7L NEF HI-eSCR (højeffektiv 
selektiv katalytisk reduktion) motorer. NEF motorerne lever op til  
Tier 4B emissionskravene, og de er udviklet i et samarbejde 
med New Hollands søsterselskab FPT Industrial, pionerer inden 
for common rail brændstofindsprøjtning og producenter af SCR 
motorer, der har vist deres værd inden for landbrug, transport 
og industri i mere end 10 år. Den nyeste ECOBlue og HI-eSCR 
teknologi anvender en nyudviklet elektronisk styreenhed, der 
både styrer motoren og HI-eSCR udstødningen præcist i forhold 
til motorbelastning, emission og efterbehandling. Med et 
separat system med en lukket kreds overvåges NOx niveauet 
i udstødningen konstant, og HI-eSCR overvåger AdBlue-flowet 
meget præcist. Derved opnås en omdannelse af NOx på over 
95% med minimeret AdBlue forbrug. 

New Holland har udviklet hjullæsserne i D Serien med 
motoren placeret langt bag ved bagakslen, hvilket optimerer 
vægtbalancen og eliminerer behovet for at tilføje ekstra 
”dødvægt”. Denne placering giver også uhindret adgang til 
motorens servicepunkter fra jorden, da der ikke sidder nogen 
kølere i vejen. Takket være motorens meget rene forbrænding 
er intervallet for motorolieskift sat til 500 timer. NEF motorerne 
med klassens bedste brændstoføkonomi anvendes også i 
New Hollands traktorer, mejetærskere og finsnittere, med 
uovertruffen eftersalgs-support.

Effektivitet uden kompromis.

Vælg	mellem	motortilstande
Vælg mellem fire forskellige motortilstande for at tilpasse 
motorydelsen til dine krav, få maksimal effektivitet og spar 
brændstof. 

• ECO - maksimal brændstofudnyttelse
• STANDARD - normalt læsse- og transportarbejde
• MAX - aggressiv skubning af materialer og kørsel opad 
• AUTO - motorydelse tilpasset under kørsel

Intelligent	kølepakke
• Et vigtigt punkt ved udviklingen af læssemaskinerne i D Serien 

er placeringen af motoren bag bagakslen, med en kølepakke 
mellem motoren og transmissionen

• Den vendbare ventilator, der kan programmeres, tvinger luft 
gennem hver enkelt af de fem primære kølere, og derved 
sikres en direkte strøm af kold luft til hver køler

• Varm luft ledes ikke gennem hver køler, hvilket reducerer 
belastningen på ventilatoren, som igen reducerer 
brændstofforbruget

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_16_014
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_021
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_020
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Dæk
• New Holland tilbyder forskellige typer af fabriksmonterede 

dæk til brug på underlag med belægning, på blødt underlag 
eller til arbejde på en stejl ensilageplads

• Der kan leveres skærmforlængere, som passer til den valgte 
hjul- og dækkombination

Joystick-styring	JSS
• På JSS systemet anvendes et joystick på venstre armlæn til 

betjening af hjullæsserens styrefunktioner
• Føreren bliver mindre træt, og maskinens produktivitet forøges 

ved arbejde i en gentagen cyklus, såsom læsning af lastbil 
eller håndtering af kompost, der typisk udføres i et gentaget 
V-mønster

Hurtigskift
• Nem brug af forskellige redskaber og hurtig montering sikres 

med det kraftige hydrauliske hurtigskift, der passer til en lang 
række redskaber

LED-lygter
• Øget sikkerhed og bedre lys om natten med op til 10* meget 

intensive LED arbejdslygter

Muligheder for øget produktivitet.

MULIGHEDER FOR ØGET PRODUKTIVITET

* 10 LED lygter leveres fra september 2017

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_007
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_064
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_024
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_068
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Brug tid på at spare penge.

Alle vigtige servicepunkter kan nås fra jorden, og motorhjelmen i ét stykke åbnes og lukkes elektrisk for at lette adgangen. Kølepakken 
er nem at rengøre. Kabinefilteret kan afmonteres, rengøres og monteres, uden at man skal stige op på maskinen eller bakse med 
vanskelige spændeindretninger. En yderligere fordel er centralsmøresystemet, som er ekstraudstyr. 
New Holland hjullæssere i D Serien er udviklet med henblik på at opnå høj ydelse, lang levetid og reducerede levetidsomkostninger.

• Motorhjelm i ét stykke med elektrisk 
åbning på W130 D og W170 D 
modellerne

• Hjelmens kontakt, nødstop-kontakten 
og fjern-batteriterminalerne er 
placeret samlet bagpå

• Nem adgang til hver enkelt køler letter 
regelmæssig rengøring

• Adgang til service fra jorden gør arbejdet mere enkelt, hurtigere og mere sikkert • Af hensyn til sikkerheden er der kun 
adgang til 246 liter brændstoftanken 
og 37 liter AdBlue tanken ved at hæve 
motorhjelmen

SERVICE OG EFTERSALGSSUPPORT

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_023
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_060
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_022
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_059
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_058
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=W170D_17_G_020
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New Holland Services.

New	Holland	stil
Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre 
igennem det omfattende udvalg på www.newhollandstyle.com. 
Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt 
arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget 
mere. New Holland. Så individuel som dig.

New	Hollands	app
Product apps - NH Weather - PLM Calculator - PLM Academy

Skræddersyet	efter	dine	behov
CNH Industrial Capital, New Hollands finansierings selskab, er 
veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, 
og står til din rådighed med skræd der syet rådgivning og 
finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den 
omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et 
professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

Uddannet	til	at	yde	dig	optimal	support
New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister 
modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem 
online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske 
skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke 
viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland 
produkter kræver.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A003
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A052
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Website_NewHolland_Style_2015
http://imagebox.medialibrary.newholland.com/search.php?free=PLM_14_Device_Apps


16 SPECIFIKATIONER

l Standard     O Ekstraudstyr     – Leveres ikke     * Udviklet af FPT Industrial     ** hvor lokale bestemmelser tillader dette

Motor* NEF N45 NEF N67 NEF N67

Antal cylindre / ventiler 4 / 4 6 / 4 6 / 4

Indsugning Turboladet med luft-til-luft-køling

Overholdelse af motor-emissionskrav Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4

Efterbehandlingssystem HI-eSCR HI-eSCR HI-eSCR

Brændstofsystem - Common Rail flerpunkts-indsprøjtning l l l

Kapacitet (cm3) 4500 6700 6700

Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 106/144 ved 1800 o/min 128/174 ved 1800 o/min 145/197 ved 2000 o/min

Maks. drejningsmoment - ISO TR14396 ved 1600 o/min (Nm) 608 730 950

Brændstoftankens kapacitet (liter) 189 248 246

AdBlue-tankens kapacitet (liter) 37 37 37

Kølesystemets kapacitet (liter) 22 26,8 28

Motorolie kapacitet (liter) 12 13 13

Serviceinterval (timer) 500 500 500

5-trins powershift, blokering med kobling – – O

Power Inch (proportional udkobling afhængigt af bremseintensitet) – – l

Antal gear (FxR) – – 5x3

Min. hastighed frem (km/t) – – 7

Maks. hastighed frem (km/t) – – 45**

Min. hastighed bak (km/t) – – 8

Maks. hastighed bak (km/t) – – 31

4-trins powershift med ICCO (Intelligent Clutch Cut Off) l l l

Antal gear (FxR) 4x3 4x3 4x3

Min. hastighed (km/t) 6 7 8

Maks. hastighed (km/t) 40 40 45**

Min. hastighed bak (km/t) 6,4 7 8

Maks. hastighed bak (km/t) 23 25 26

Elsystem

Generator (ampere) 65 65 65

Batteri 24V (2 x 12V) 24V (2 x 12V) 24V (2 x 12V)

Aksler og differentialer

Bagaksel samlet oscillation (°) 24 24 24

Standardaksler med differentialer med begrænset slip O O l

Kraftige aksler med åbne differentialer og automatik l l O

Hydrauliksystem

Ventiler
Rexroth lukket center, belastningsregistrerende hydraulik.  

Hovedventil med 3 sektioner

Styring Orbitrol, styringen aktiveres hydraulisk med en prioritetsventil

Automatiske funktioner Skovl retur-til-grave, bom retur-til-kørsel, højdestyring af bom

Styretype Elektro-hydraulisk joystick-styring eller styring med to/tre greb

Pumpetype Tandempumpe med variabel fortrængning

Hydraulikolietank kapacitet (liter) 57 91 91

Hovedpumpeflow ved 2000 o/min (l/min) 134 171 206

Hjælpekreds maks. pumpeflow / tryk (l/min / bar) 162 / 227 162 / 227 260 / 224

Dæk

Dæk Der kan leveres et bredt udvalg af landbrugs- og industridæk

Bremser

Driftsbremse Vedligeholdelsesfri, selvjusterende skivebremser i oliebad på alle fire hjul

Bremseskiveflade (m2/nav) 0,31 0,39 0,39

Parkeringsbremse Med negativ bremse, alle hjul bremses automatisk, når motoren standses

Skivebremseflade (cm2) 58 58 82

Kabine

Beskyttelse med faldende genstande (FOPS) ISO EN3449 l l l

Beskyttelse, hvis maskinen vælter (ROPS) ISO EN13510 l l l

Lydniveau i kabinen - LpA - (ISO 6595/6396/3744) [dB(A)] 68 69 69

Lydniveau udvendigt - LwA - (SAE J88 SEP80) [dB(A)] 101 101 101

Vibrationer - (ISO 7096:2000) (m/s²) under 0,5 under 0,5 under 0,5

Modeller W110 D W130 D W170 D
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W110 D MÅL GENERELT

34°

Hævetid (læsset) (sek) 5,4

Tømmetid (læsset) (sek) 1,2

Sænketid (tom, drives ned) (sek) 3,9

Sænketid (tom, flydestilling ned) (sek) 3,9

Læsserhastighed

1,9 m3 1,7 m3 m/QC 1,7 m3 1,7 m3 m/QC

kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder

Skovlkapacitet med top (m3) 2,1 1,98 1,75 1,66 1,88 1,78 1,75 1,66

Driftsbelastning ISO 14397 - 1 afbøjede dæk (kg) 3526 3560 3371 3437 3058 3090 2882 2940

Skovl udvendig bredde (mm) 2497 2540 2497 2540 2497 2540 2497 2540

Skovl vægt (kg) 857 794 1052 998 813 759 1052 998

Tippelast - lige (kg) 8229 8297 7896 8039 7153 7219 6781 6905

Tippelast - ved 40° drejning (kg) 7053 7121 6741 6874 6115 6181 5764 5880

Brydekraft (kg) 7599 8342 7019 7664 8130 8967 7016 7661

Løftekapacitet fra jorden (kg) 8874 9005 7898 8440 8925 8984 8521 8673

A - Tømmehøjde ved 45° i fuld højde (m) 2,62 2,55 2,48 2,41 3,04 2,97 2,92 2,86

B - Hængselbolt højde (mm) 3605 3606 3605 3605 3985 3985 3984 3985

C - Arbejdshøjde generelt (m) 4,74 4,74 4,74 4,74 5,06 5,06 5,12 5,12

D - Skovl rækkevidde ved 45° tømning (m) 1,11 1,19 1,07 1,14 1,04 1,12 1,13 1,20

E - Gravedybde (mm) 83 85 102 105 110 108 137 140

F - Hjulafstand (m) 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

G - Frihøjde (mm) 341 341 341 341 341 341 341 341

H - Min. højde (toppen af kabinen) (mm) 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275

L - Samlet længde med skovlen på jorden (mm) 6838 6937 6930 7030 7111 7207 7272 7371

R1 - Venderadius (udvendigt på dæk) (mm) 5017 5017 5017 5017 5017 5017 5017 5017

T - Sporvidde (m) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

W - Samlet bredde (på 20.5R25 L3 radialdæk) (mm) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478

Skovl tilbagerulning i transportposition (°) 44 44 50 50 46 46 51 51

Maks. tilbagerulningsvinkel i fuld højde (°) 54 54 59 59 55 55 60 60

Maskinens driftsvægt med XHA2 (L3) dæk (kg) 11098 11045 11303 11250 11192 11138 11431 11377

Mål Z-bar skovl Version med lang rækkevidde, skovl

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Wheel_Loader_Specifications_B
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18 W130 D MÅL GENERELT

27°

Hævetid (læsset) (sek) 6,3

Tømmetid (læsset) (sek) 1,2

Sænketid (tom, drives ned) (sek) 4,4

Sænketid (tom, flydestilling ned) (sek) 4,4

Læsserhastighed

2,3 m3 2,0 m3 m/QC 2,14 m3 2,0 m3 m/QC

kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder

Skovlkapacitet med top (m3) 2,3 2,3 2,03 1,93 2,1 2,1 2,03 1,93

Driftsbelastning ISO 14397 - 1 afbøjede dæk (kg) 4241 4275 3983 4051 3641 3674 3344 3403

Skovl udvendig bredde (mm) 2497 2540 2497 2540 2497 2540 2497 2540

Skovl vægt (kg) 924 871 1377 1328 878 825 1377 1323

Tippelast - lige (kg) 10030 10099 9497 9649 8626 8692 8011 8139

Tippelast - ved 40° drejning (kg) 8481 8551 7965 8103 7283 7349 6688 6805

Brydekraft (kg) 10099 10973 9448 10175 11548 12645 9475 10201

Løftekapacitet fra jorden (kg) 9859 9992 8709 9243 11515 11577 10822 10949

A - Tømmehøjde ved 45° i fuld højde (m) 2,75 2,68 2,71 2,63 3,26 3,21 3,22 3,15

B - Hængselbolt højde (mm) 3833 3833 3832 3832 4258 4258 4256 4256

C - Arbejdshøjde generelt (m) 5,04 5,04 5,05 5,05 5,46 5,46 5,47 5,47

D - Skovl rækkevidde ved 45° tømning (m) 1,07 1,15 1,10 1,18 1,0 1,07 1,21 1,30

E - Gravedybde (mm) 86 87 87 90 85 86 92 95

F - Hjulafstand (m) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

G - Frihøjde (mm) 389 389 389 389 389 389 389 389

H - Min. højde (toppen af kabinen) (mm) 3384 3384 3384 3384 3384 3384 3384 3384

L - Samlet længde med skovlen på jorden (mm) 7469 7567 7527 7633 7754 7852 7935 8041

R1 - Venderadius (udvendigt på dæk) (mm) 5223 5223 5223 5223 5223 5223 5223 5223

T - Sporvidde (m) 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

W - Samlet bredde (på 20.5R25 L3 radialdæk) (mm) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478

Skovl tilbagerulning i transportposition (°) 45 45 50 50 46 46 51 51

Maks. tilbagerulningsvinkel i fuld højde (°) 55 55 60 60 59 59 64 64

Maskinens driftsvægt med XHA2 (L3) dæk (kg) 12853 12799 13305 13252 12983 12930 13482 13428

Mål Z-bar skovl Version med lang rækkevidde, skovl

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Wheel_Loader_Specifications_B
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19W170 D MÅL GENERELT

32°

Hævetid (læsset) (sek) 5,2

Tømmetid (læsset) (sek) 1,2

Sænketid (tom, drives ned) (sek) 2,5

Sænketid (tom, flydestilling ned) (sek) 2,4

Læsserhastighed

2,7 m3 2,4 m3 m/QC 2,5 m3 2,4 m3 m/QC

kant tænder kant tænder kant tænder kant tænder

Skovlkapacitet med top (m3) 2,68 2,68 2,71 2,61 2,45 2,45 2,71 2,61

Driftsbelastning ISO 14397 - 1 afbøjede dæk (kg) 4764 4776 4129 4175 4065 4078 3484 3522

Skovl udvendig bredde (mm) 2712 2726 2712 2726 2494 2510 2712 2726

Skovl vægt (kg) 1221 1202 1745 1726 1155 1134 1745 1726

Tippelast - lige (kg) 11741 11766 10271 10382 10019 10046 8708 8797

Tippelast - ved 40° drejning (kg) 9528 9552 8259 8350 8129 8156 6969 7044

Brydekraft (kg) 14599 15710 12116 12928 14593 15704 11991 12799

Løftekapacitet fra jorden (kg) 13706 13735 12439 12558 11451 11487 10317 10406

A - Tømmehøjde ved 45° i fuld højde (m) 2,93 2,83 2,73 2,63 3,32 3,32 3,13 3,02

B - Hængselbolt højde (mm) 3976 3976 3974 3974 4371 4371 4369 4369

C - Arbejdshøjde generelt (m) 5,33 5,33 5,35 5,35 5,72 5,72 5,74 5,74

D - Skovl rækkevidde ved 45° tømning (m) 1,12 1,22 1,17 1,26 1,12 1,22 1,17 1,26

E - Gravedybde (mm) 77 91 67 80 79 93 69 83

F - Hjulafstand (m) 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

G - Frihøjde (mm) 384 384 384 384 384 384 384 384

H - Min. højde (toppen af kabinen) (mm) 3378 3378 3378 3378 3378 3378 3378 3378

L - Samlet længde med skovlen på jorden (mm) 7659 7807 7839 7987 8017 8164 8198 8344

R1 - Venderadius (udvendigt på dæk) (mm) 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748 5748

T - Sporvidde (m) 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03

W - Samlet bredde (på 20.5R25 L3 radialdæk) (mm) 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558

Skovl tilbagerulning i transportposition (°) 44 44 38 38 43 43 37 37

Maks. tilbagerulningsvinkel i fuld højde (°) 57 57 51 51 57 57 51 51

Maskinens driftsvægt med XHA2 (L3) dæk (kg) 14767 14748 15291 15272 14904 14882 15494 15475

Mål Z-bar skovl Version med lang rækkevidde, skovl

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Wheel_Loader_Specifications_B
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DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland Top Service:  
kundesupport og kundeinformation.

Top	tilgængelighed
Vi er altid til din rådighed: alle 
ugens dage og timer! Uanset 
hvilke oplysninger du har brug for, 
uanset hvilket problem eller behov 
du har, skal du blot ringe til det 
gratis New Holland Top Service 
telefonnummer*.

Top	hastighed
Ekspreslevering af dele: når og 
hvor du skal bruge dem!

Top	prioritet
Hurtige løsninger i sæsonen: fordi 
arbejdet ikke kan vente!

Top	tilfredshed
Vi sætter alt ind på at finde de 
løsninger, du har brug for, og 
holder dig informeret: indtil du er 
100% tilfreds!

	 For	flere	oplysninger	-	kontakt	venligst	din	New	Holland	forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra  
en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme 
igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

www.newholland.dk
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