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ALtiD kLAr, Når Du Er

MAksiMAL ALsiDigHED
T4 er designet til optimal fleksibilitet som hjælp med stort set alle opgaver på gården. Fuldt integreret frontlift og PTO samt 
den stærke læsser sikrer maksimal alsidighed til en lang række opgaver. De fremragende T4 manøvreevner kan yderligere 
forbedres med montering af SuperSteer™ forakslen, som gør det muligt at vende på en femøre, både i marken og på 
gårdspladsen, ligesom T4 er i stand til at komme ind i selv de laveste staldbygninger. Hvis du også vælger krybegearkasse,  
er anvendelsesmulighederne praktisk talt uendelige.

tOtAL kørEgLæDE
New Holland ved, at du tilbringer lange arbejdstimer bag rattet i din T4, så den er bygget op omkring dig og dine  
behov. Luksus VisionView™ førerkabine og Command Arc sætter helt nye standarder for traktorkomfort og ergonomi  
med fremragende udsyn og en lang række elektroniske kontrolfunktioner. Imponerende liftkapacitet betyder, at selv de 
tungeste redskaber håndteres uden besvær. Du kan også vælge ROPS-version med mulighed for FOPS godkendt tag!

NY t4: stYrkE. kOMpAktE DiMENsiONEr. pErfEkt tiL Dit LANDbrug.
Den helt nye T4 Serie er designet specielt til blandede landbrug, husdyrhold eller planteavlere. Som den naturlige 
efterfølger til den populære T4000 Serie erstatter de fem modeller i serien også basismodellerne i T5000 Serien.  
Med et stort udvalg af ekstraudstyr og stærke motorer, der udvikler mellem 75-114 hk, har du fundet den perfekte, 
alsidige landbrugspartner.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_105_14_008


præcis, sOM DEr står på MOtOrHjELMEN
T4 Seriens præstation kan omgående aflæses af alle brugere. 
Hvordan? Den er angivet på motorhjelmen.  
De første to cifre ‘T4’ henviser til traktorens kategori  
og de efterfølgende to eller tre, f.eks. ‘115’, referer til max. 
motoreffekt, rundet op til de nærmeste fem. Hvad betyder  
det for dig.? At du kan købe din T4 i sikker forvisning om,  
at dens præstation lever op til dine behov. Vælg New Holland 
for ultimativ produktivitet og tryghed.

stYrkE Og prODuktivitEt
De stærke Common Rail motorer, som fuldt ud overholder de omfattende Tier 4A miljøstandarder,  
giver en betydelig effektforøgelse med op til 114 hk til rådighed for selv de mest krævende opgaver. 
Det høje max. moment på 457 Nm, 35% momentreserve og konstant max. effektområde på mellem 
1900-2300 omdr/min. i det mest anvendte arbejdsområde, er med til at forbedre produktiviteten. 
Kombineret med et hk-til-vægt forhold på blot 31,6 kg/hk, vil dit udbytte nå helt nye højder.

LEt EjErskAb
Som landmand vil du hellere fokusere på de aktuelle arbejdsopgaver end bruge tid på vedligeholdelse 
af din traktor. Det behov opfyldes med T4 Serien. Med utroligt lange serviceintervaller på 600 timer, 
de længste i klassen, vil du bruge mere tid på selve arbejdet og mindre på service. Den daglige 
vedligeholdelse er hurtig og ukompliceret med den helstøbte, oplukkelige motorhjelm og med let  
adgang fra jordhøjde til de forskellige servicepunkter. T4 gør dit liv endnu lettere.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_G_12_009
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4 5 FØRERKABINE

T4 tilbyder dig skræddersyet komfort. Deluxe VisionView™ kabinen er designet med henblik på den optimale 
føreroplevelse. Med over 20% mere volumen end i T4000 kabinen, har du rigelig plads til at nyde arbejdsdagen fuldt 
ud. Panoramaudsyn til alle sider. Buede og oplukkelige sideruder og den forlængede bagrude sikrer krystalklart udsyn 
til liften. Har du brug for mere? Optimal komfort og præcisionsindstilling af rat og instrumentpanel. Du kan også vælge 
ROPS-versionen med FOPS godkendt styrtbøjle for ekstra sikkerhed. Din T4 - specialdesignet efter dine behov.

pErfEkt uDsYN tiL LæssEr
High visibility fritsynstaget er specialfremstillet for at 
sikre perfekt udsyn til fuldt hævet læsser uden at skulle 
dreje nakken af led. Bedste udsyn i denne klasse for 
øget produktivitet. På varme sommerdage kan du åbne 
taglemmen for øget ventilation og trække den integrerede 
solskærm hen over for at beskytte dig mod de skarpe stråler.

LYDsvAg, kOMfOrtAbEL Og pErfEkt uDsYN

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_049
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MODErNE rOps tiL MODErNE LANDbrug
ROPS-modellerne er designet med fokus på komfort  
og let betjening. De har samme ergonomiske udformning 
af betjeningsfunktionerne som modeller med førerkabine 
og er blevet optimeret med holdbar finish for at sikre,  
at de kan modstå selv de mest vanskelige arbejdsforhold.  
Et FOPS godkendt tag kan specificeres for øget sikkerhed 
under læsseropgaver. Den fuldt nedfoldelige ROPS giver 
også let adgang til selv de laveste stalde og bygninger 
overalt på gården.

vELkOMMEN OM bOrD
De bredt oplukkelige døre sikrer let ind- og udstigning - 
perfekt hvis du hyppigt skal ud og ind, når der fodres 
kvæg. Til venstre eller højre, valget er dit. Begge  
døre kan lukkes helt op for endnu lettere adgang 
under trange pladsforhold. Og med helt fladt gulv  
og bekvemt affjedrede pedaler er du sikker på  
en lang dags komfort bag rattet. Ved hjælp af 
justerbare sidespejle har du perfekt udsyn til selv  
de bredeste redskaber og anhængere.

frEMrAgENDE sæDEkOMfOrt
Der kan vælges luksus, luftaffjedret sæde, som kan 
præcisionsindstilles efter dine behov. Til førere,  
som hyppigt anvender bagmonteret udstyr, hindrer 
drejevinklen på 15° smerter i nakken på de lange 
arbejdsdage. Instruktørsæde i fuld størrelse med 
sikkerhedssele giver dig også mulighed for at invitere  
en ven med i marken.

LEt kLiMAstYriNg i kAbiNEN
Air-condition systemet indeholder dobbeltblæser  
teknologi for at sikre maksimal præstation under  
selv de varmeste somre og koldeste vintre. Individuel 
placering af op til 10 dyser for kontrol af luftflowet giver 
optimal førerkomfort eller lynhurtig afrimning af forruden. 
Betjeningsgreb, monteret i B-stoplen, falder perfekt  
i hånden og kan hurtigt justeres under kørslen.  
Når det er koldt udenfor, vil du gerne have overtøjet  
af, mens du sidder i kabinen. Nu er muligheden  
der med en bekvem knage, som holder styr på tøjet.

LAv NAt OM tiL DAg
Alle modeller er som standard monteret med en komplet 
serie arbejdslygter, som kan indstilles efter opgaven, 
og giver en bred spredning af lyset til selv de mørkeste 
hjørner af et skur eller stald. Lav nat om til dag for 
ubesværet arbejde, når mørket falder på. Lygterne 
betjenes let med en separat kontakt i B-stolpen.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_G_12_10T475037
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_12_11T475035
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_049
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_050
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_030
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_85_12_001
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•		PTO-hastigheds	vælger	er	placeret	 
til venstre for førersædet.

•		Den	ergonomiske	håndtag	 
til gangafhængig-hastighed  
falder naturligt i hånden.

•		Alle	kontakter	er	bagbelyst	for	endnu	
lettere betjening sent om aftenen.  
Denne funktion aktiveres automatisk,  
når arbejdslygterne er tændt.

•		PTO	til-	og	frakobles	præcist	 
og sikkert med en trykkontakt.

DEsigNEt OMkriNg Dig - DEsigNEt Af Dig

KoNtRolFuNKtIoNER

Kabinen er bygget op omkring føreren. Hvordan? Føreren var faktisk hovedpersonen  
i selve designfasen. Udviklet og testet ved hjælp af de mest avancerede virtual-reality 
teknikker og finpudset med vores virtuelle landmand Jack, udføres al betjening  
af de hyppigst anvendte funktioner uden at man skal dreje sig, hvilket betyder 
fremragende produktivitet og mindre førertræthed. Hertil kommer en 20% større 
førerkabine, som du aldrig vil have lyst til at forlade.

•	Finindstil	hastigheden	med	 
det brugervenlige gashåndtag.

•	Blød	og	ergonomisk	tilkobling	af	op	til	
tre fjernventiler med separate håndtag.

PTO til- og frakobling sker ubesværet ved 
hjælp af en trykkontakt. Synchro Shuttle™ 
førerkabinemodeller har præcis tilkobling 
af PTO med et ergonomisk placeret 
servohåndtag for ubesværet aktivering.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_55_G_12_009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_G_12_10T475059
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_008


De avancerede EDC-kontrolfunktioner er perfekt 
placeret for finindstilling af sænkehastighed, 
højdebegrænsning, følsomhed og slip for ensartet 
bearbejdning og maksimal trækevne.

Musik tiL ArbEjDEt
Radio med let betjening og store holdbare knapper 
gør det endnu lettere, at vælge din yndlingsstation 
under kørslen. For musikelskere er der også  
et MP3 stik med separat holder til rådighed.

MONitOrEr Er vELkOMNE
En presser monitorbjælke med fuldt justerbare 
positionsindstillinger kan specificeres  
til pressermonitorer og kontrolbokse, perfekt  
til opgaver med presning. Kontrolfunktionerne  
er indenfor let synsvidde for øget sikkerhed.

kOMfOrtAbEL LæssErkONtrOL
Kontrol af op til to midtermonterede fjernventiler 
med det integrerede joystick, som kan betjenes 
fra førersædet for ekstra komfort og produktivitet. 
Joysticket er perfekt placeret i Command Arc  
for intuitiv betjening.

kONtrOL OvEr præstAtiONEN  
MED Et Hurtigt øjEkAst
Det klare og tydelige instrumentpanel bevæger  
sig sammen med den fuldt justerbare ratstamme  
for uhindret udsyn til de vigtigste arbejdsparametre.  
Den helt nye, letlæselige dot matrix præstationsmonitor 
giver oplysninger ved et hurtigt blik. Kørselsretning, 
bearbejdet areal og serviceinformationer er klart  
markeret i displayet med tre sektioner.

Det ergonomisk placerede krybegearhåndtag
falder naturligt i hånden.

Den ergonomiske EDC-mus giver dig dybde- 
og trækkontrol lige i hånden.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_115_G_12_051
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_115_ElectroCommand_G_12_006
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_029
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_PowerStar_Tier4B_14_G_009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_038
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_026
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_010
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Hurtigt reagerende styrke  
for produktivitet og effektivitet

Motor

CoMMon raiL. sund fornuft.
Hele T4 Serien er monteret med 3,4 liter Common Rail  
F5C motorer, udviklet af FPT Industrial, som fuldt 
overholder de høje Tier 4A miljøstandarder. New Holland 
introducerede Common Rail i sine landbrugsmaskiner  
i 2003, og de optimerede motorer i T4 Serien er udstyret 
med den nyeste generation af denne brændstofeffektive 
teknologi. Disse stærke, utroligt lydsvage motorer er blevet 
opdateret og udvikler nu mellem 75-114 hk og op  
til 457 Nm moment for sikret produktivitet. Kombineret med 
et hk-til-vægt forhold på blot 31,6 kg/hk, har du fundet den 
perfekte landbrugspartner i T4 traktoren.

effektiv reaktion
Common Rail anvender præcis brændstoftilførselsteknologi 
for øget reaktionsevne samt brændstofeffektivitet.  
Med andre ord - du bevarer præstationen og reducerer 
dine brændstofudgifter. Derudover opnås max. effekt  
ved blot 1900 omdr/min. og er tilgængelig helt  
op til 2300 omdr/min., det hyppigst anvendte 
arbejdsområde, for ekstra produktivitet under alle opgaver, 
inklusiv PTO-arbejde og landevejstransport ved høje 
hastigheder. En fladere max. momentkurve gennem det 
optimale arbejdsområde giver dig yderligere fleksibilitet 
under arbejdet.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_13_011


MOtOrEr, uDvikLEt Af fpt iNDustriAL
New Holland står ikke alene, når det gælder Tier 4A teknologi, 
men kan trække på erfaringerne fra sit søsterselskab:  
FPT Industrial.
Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980’erne 
og introducerede den på markedet i 1997 på Alfa Romeo 
156. Fiat var de første, som introducerede teknologien på 
landbrugsmaskiner. Altid pionerer.
Renere: Fiat S.p.A. har det laveste antal CO2 udledninger blandt 
alle bilfabrikanter i Europa. Altid renere.
Gennemtestet: FPT Industrial har allerede produceret  
over 275.000 F5C motorer i løbet af de seneste fem år.  
Altid gennemtestet.
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førENDE på MiLjøOMråDEt
Hele T4 Serien anvender afkølet udstødningsgas recirkulation 
(CEGR) for overholdelse af Tier 4A miljøstandarden.  
Dette er i overensstemmelse med New Hollands Tier 4A strategi, 
som forventer at bruge ECOBlue™ SCR-teknologien på højtydende 
produkter og CEGR til mindre krævende maskiner med lavere  
krav til køling, hvor produktets generelle dimensioner har  
afgørende betydning.

MErE tiD i MArkEN, MiNDrE tiD på gårDspLADsEN
Det avancerede fremstillingsdesign betyder lavere 
vedligeholdelsesbehov. Alle T4 modeller tilbyder New Hollands  
600 timers serviceintervaller – de længste i branchen – og 
anvender alle lettilgængeligt standardbrændstof. Vælg New Holland 
for at spare penge, mindske værkstedstid og beskytte miljøet.

skåNsOM Og økONOMisk
T4 har et fremragende hk-til-vægt forhold på blot 31,6 kg/hk.  
Det betyder lavere brændstofforbrug, fordi maskinen ikke trækker 
rundt med ekstra vægt. Og derudover opnås reduceret jordpakning 
for øget udbytte, år efter år.
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FORBEDRET HURTIG REAKTION

Tidsforbrug

T4000 Tier 3  
genvindingspunkt

T4 Tier 4A  
genvindingspunkt

BELASTNING

100% LÆNGERE

bEvAr prODuktivitEtEN uNDEr ALLE fOrHOLD
Hos New Holland er vi vilde med øget hurtig motorreaktion som 
faktisk er en sikkerhed for din produktivitet. Når du beder om mere, 
er du sikker på at få det af din hurtigt reagerende motor med  
en momentreserve på imponerende 35%. I praksis betyder det,  
at når du arbejder under krævende forhold, f.eks. presning  
af tung ensilage i ujævne skår, vil du bevare kørehastighed  
og PTO-omdrejninger, selv ved indførsel af det tungeste materiale  
i presseren. Hurtig motorreaktion er altid til rådighed.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_G_13_998_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_G_13_997_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_medium_13_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_G_12_009B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_105_14_072
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_12_002


10 11 tRANsMIssIoN og AKslER

stOrt uDvALg Af trANsMissiONEr  
fOr tiLpAsNiNg Af iNDiviDuELLE bEHOv

Alle landmænd har forskellige behov, og intelligent fornyelse betyder også gennemtestede 
løsninger til forbedring af effektiviteten. Hos New Holland har vi lyttet til kunderne og 
kan nu tilbyde et endnu større udvalg af transmissioner. Den nye Dual Command™ 
med krybegear giver optimal arbejdsfleksibilitet. Men uanset om du lever livet i 
overhalingsbanen eller foretrækker at tage det lidt mere med ro, vil du altid kunne finde 
den perfekte løsning til netop dine arbejdsopgaver.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=RB_125_13_003


TO ELLER FIRE, VALGET ER DIT
Hele T4 Serien kan specificeres med enten to- eller firehjulstrukne 
aksler. Landmænd, som arbejder under krævende forhold eller har 
brug for ekstra bremsekapacitet, vil vælge en 4WD model. Hvorfor?  
For ved transport i høj fart vil firehjulstrækket automatisk indkobles  
og give yderligere bremseydelse. På alle modeller sker funktionen via 
en fingerspidskontakt placeret på Command Arc. Hvor det drejer sig 
om manøvredygtighed kan tohjulstrækket være et interessant alternativ.

OpTImAL sIkkERhED mED mEkAnIsk pARkERInGsLås
Hvis du arbejder i meget skrånende terræn, vil den mekaniske 
parkeringslås give dig ekstra sikkerhed. Systemet tilkobles mekanisk 
ved hjælp af en separat indstilling på områdehåndtaget og låser 
gearene mekanisk for at hindre selv den mindste bevægelse  
af maskinen, når den parkeres på en skråning. Dette er især nyttigt, 
når der køres med fuldt læssede vogne.
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12x12 transmission

DUAL COmmAnD™. FREmRAGEnDE EFFEkTIVITET. 
Skræddersyet præstation. 24x24 Dual Command™ transmissionen indeholder  
en Høj-Lav Splitter fuldt belastet PowerShift™, som aktiveres under kørslen  
og giver en reduktion af kørehastigheden på 15% for at øge det tilgængelige 
moment med op til 18%. Den unikke PowerClutch kontakt, ergonomisk  
placeret bag på gearstangen, skifter mellem otte hastigheder i de tre 
hovedområder uden brug af koblingspedalen. Håndtaget i ratstammen giver 
lette og sikre skift, mens du stadig holder fast i rattet. Har du brug for mere?  
Du kan vælge blød, standard eller aggressiv funktion med en separat knap  
i B-stolpen... alt sammen under kørslen!

pRODUkTIV EnkELhED
12x12 Synchro Shuttle™ basistransmissionen tilbyder solid  
og ukompliceret arbejde. Det mekaniske vendegear sikrer præcise 
retningsskift. Opgrader til 12x12 hydraulisk Powershuttle transmission  
for ergonomiske retningsskift: det hydrauliske vendegear giver fingerspids 
retningsændringer, mens du stadig holder på rattet. Sikkert og bekvemt! 
Hvis du ønsker at finjustere hastigheden vælges Split Command™ 
transmissionen. En mekanisk splitter giver dig mulighed for perfekt 
justering af hastigheden til den pågældende opgave.

LAnGsOm kØRsEL hAR ALDRIG VÆRET mERE pRODUkTIV
20x20 Synchro Shuttle™ med krybegear, 20x20 hydraulisk Powershuttle 
med krybegear og 40x40 Dual Command™ transmission med krybegear 
er perfekte til specialafgrøder hos f.eks. grøntsagsavlere. Plantning  
eller høst udføres ubesværet ved hjælp af krybehastigheder helt nede  
på 0,25 km/t. og en tophastighed på 40 km/t. sørger for at transportere 
høsten tilbage til gården for sikker opbevaring. Krybegear tilkobles  
med et ergonomisk håndtag i Command Arc.

sUpERsTEER™: skARpE VEnDInGER FOR ØGET pRODUkTIVITET
SuperSteer™ forakslen giver et max. styreudslag på 76° for optimal 
manøvrering under alle afgrødeforhold. Reducer tiden, der bruges  
på foragervendinger eller på gårdspladsen, for at forbedre din produktivitet.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_G_13_996_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CX_7090_Elevation_13_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_014
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_015
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_001
http://imagebox.medialibrary.newholland.com/search.php?free=T4_14_G_999
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øgEt ALsiDigHED på gårDEN  
MED frONtLift Og LæssEr

FRoNtlIFt og læssER

New Holland ved, at fuldt integreret fungerer langt bedre end eftermonteringer. Derfor er T4 designet forberedt 
til frontlæsser og frontlift. T4 er fuldt kompatibel med New Hollands 500TL og 700TL Serie frontlæssere:  
den perfekte kombination for høj produktivitet. Derudover er det ikke længere nødvendigt, at vælge mellem 
frontlift eller frontlæsser - med den nye T4 kan du få begge dele.

ModEllER  520tl 530tl 720tl 730tl 740tl

Max. løftehøjde (m) 3,4 3,7 3,4 3,7 3,7
Max. løftekapacitet (kg) 1754 1897 2000 2060 2539
T4.75  l O O O O

T4.85  O l O O O

T4.95  O O l O O

T4.105  O O O l O

T4.115  O O O O l

l Anbefalet     O Ekstraudstyr 

LAvE MONtEriNgspuNktEr  
fOr øgEt uDsYN
Læsserens lavt placerede monteringsbeslag 
sikrer fremragende udsyn fremad og nedad. 
Derudover har den lave montering sænket 
traktorens generelle tyngdepunkt, hvilket sikrer 
bedre stabilitet under transport af tunge læs  
i fuldt udstrakt position.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_13_022
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_12_006_730TL


MuLtifuNktiONs frONtLift  
Og ptO fOr EkstrA fLEksibiLitEt
Den fabriksmonterede frontlift kan løfte op til 1670 kg 
og 1000-omdr/min. PTO forøger seriens fremragende 
alsidighed yderligere. Kunder med hø og foder,  
som arbejder med frontmonterede slåmaskiner,  
vil undre sig over hvordan de nogensinde har kunnet 
klare sig uden! Den mulige multifunktions frontsupport 
giver fire forskellige anvendelsesmuligheder:  
skift mellem frontvægtramme, frontlift, front-PTO 
(velegnet til kommunale opgaver) og seriens førende 
frontlift og PTO kombination; perfekt, hvis der opstår 
behov for nye arbejdsopgaver på gården.

fOps: DiN sikkErHEDspArtNEr
Både versioner med førerkabine og ROPS kan monteres 
med FOPS (Falling Object Protection System) teknologi 
til beskyttelse mod nedfaldende grene og objekter.

ENDNu HurtigErE LæssErtiLkObLiNg
Redskaber tilkobles hurtigt og let ved hjælp af 
hurtigkobler-teknologien. En enkelt kobling sørger 
for sikker fastgøring af udstyr og redskaber for 
øget effektivitet og dermed mere tid i marken. 
Har du altid brug for læsseren? Reducer dine 
driftsomkostninger ved at afmontere den, når 
den ikke skal bruges. Læsseren har integrerede 
støtteben for sikker opbevaring og en enkelt 
hurtigkobler gør processen endnu mere effektiv.

stærkt DEsigN. øgEt prODuktivitEt.
New Hollands 700TL læsserserie er den mest 
produktive partner for T4 traktorserien.  
Med robust fremstilling er læsserne designet  
til arbejde med en max. løftekapacitet  
på 2060 kg og en max. løftehøjde på 3,7 m.  
Den imponerende tømmevinkel på 59° giver hurtig 
tømning af selv det mest klæbende materiale.

ALt Er uNDEr fuLD kONtrOL
Læsser-joysticket er præcisionsplaceret  
i Command Arc for at sikre optimal ergonomisk 
betjening. Den falder naturligt i hånden,  
så du kan føre læsseren til fuld udstrakt 
position uden at skulle vende eller dreje dig. 
Forbedret komfort, forbedret produktivitet.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_13_022
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_115_G_12_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_13_020
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_PowerStar_G_13_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_115_12_018
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_115_G_12_051
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HYDrAuLisk ALsiDigHED

Pto & HydRAulIK

DEsigNEt tiL bLANDEDE LANDbrug
Et hydraulisk “one size” tilbud, som passer til alle, har aldrig passet til konceptet for T4 Serien.  
Standard 48 liter/min. pumpen indeholder en separat 28 liter/min. servicepumpe og er perfekt til de fleste 
opgaver på gården. MegaFlow™ pumpen, standard på T4.115 modeller, leverer op til 64 liter/min.  
hydraulisk flow til hovedpumpen, hvilket betyder at du har den nødvendige effekt til at klare selv de mest 
krævende hydraulikopgaver som f.eks. balleomvikling. Servicepumpen med en kapacitet på 36 liter/min. 
sørger for let og hurtigt reagerende styring, selv under intensivt arbejde med læsser og bagerste lift.

væLg HYDrAuLiskE spEcifikAtiONEr,  
sOM pAssEr tiL DiNE bEHOv
T4 Serien har som standard tre bagerste hydraulikventiler. 
Der kan monteres en diverter, som bringer antallet af 
hydrauliske koblinger op på otte. Der kan yderligere vælges 
to midtermonterede ventiler samt en tredje funktionsknap, 
perfekt til hækklipning, læsser- og specialopgaver. Disse 
ventiler styres ved hjælp af et ergonomisk, fuldt integreret 
joystick i kabinen.

brugErvENLig  
MEkANisk trækkONtrOL
Mekanisk trækkontrol tilbyder gennemtestet 
pålidelighed, når et redskab returneres til 
arbejdsposition efter vendinger ved forager. 
Dette ukomplicerede, brugervenlige system 
anvender to separate håndtag. Hvis der  
udføres omfattende jordbearbejdning,  
anbefales det prisvindende Lift-O-Matic™  
Plus system. Et håndtag returnerer redskabet  
til en forudindstillet dybde – let og pålideligt.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_13_027
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_G_12_021
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_G_12_017


Lift MED Høj kApAcitEt
Bagerste løftekapacitet, målt ved 
kugleenderne, er blevet øget med 20% 
på den nye T4 Serie til imponerende 
3884 kg. Tilkobling er nu endnu lettere 
på Dual Command™ modeller,  
hvor lift- og PTO-betjening nu  
er monteret på bagskærmene  
for let og ubesværet tilkobling.

ptO: uDvALg Og sOft stArt
Der kan vælges mellem et stort udvalg af PTO-
omdrejninger med det ergonomiske håndtag til venstre 
for førersædet. 540, 1000 og 540 ECO, opnås ved 
motoromdrejninger helt nede på blot 1535 omdr/min.  
for reduceret brændstofforbrug og utroligt lavt lydniveau  
i kabinen. Soft Start PTO tilkobles med en separat kontakt 
i Command Arc, og er med til at beskytte både traktor  
og redskab mod pludselige chokbelastninger.  
ROPS-modeller med mekanisk transmission  
er kun monteret med mekanisk PTO-tilkobling.

præcis ELEktrONisk trækkONtrOL
Den ergonomiske EDC-mus, tilgængelig på Dual 
Command™ modeller, ligger perfekt i højre hånd og det 
populære New Holland design giver let betjening med 
én hånd. Kontrol af lifthøjde og dybde sikrer konstant 
ensartede marker. Hæve-og sænkeknappen gør det 
endnu lettere og hurtigere at returnere redskabet til 
arbejdsposition for optimal produktivitet. Det er også 
muligt at finjustere indstillingerne ved hjælp af  
de individuelle drejeknapper til højre for føreren.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_13_027
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_043
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_14_G_007
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_G_13_11D115055
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_105_14_G_007
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360°: t4

sERvIcE og EFtERMARKEdssuPPoRt

•	Den	helstøbte,	 
aflåselige motorhjelm  
kan åbnes helt for  
let serviceadgang.

Mulighed for ekstra 
stor værktøjskasse  
for sikker opbevaring.

•	Udskift	eller	rengør	
kabineluftfilteret ved blot  
at afmontere det fra den 
lettilgængelige position  
i sideskærmen.

Sprinklervæskebeholderen 
påfyldes ubesværet  
gennem bagruden.

•	Kontrol	af	motor-	og	
hydraulikolie uden  
at åbne motorhjelmen  
for hurtig og let service.

Den nye T4 er designet for ultimativ let vedligeholdelse. 
Alle servicepunkter er let tilgængelige fra jorden  
og med de utroligt lange 600 timers serviceintervaller  
vil disse traktorer kunne tilbringe langt mere  
tid på intensivt arbejde i deres naturlige omgivelser. 
Motor- og hydraulikolie kontrolleres uden at åbne 
motorhjelmen for hurtigere chek og lettere service.

•	Påfyld	den	aflåselige	
115 liter brændstoftank 
fra jordhøjde.

•	Kølepakken	kan	
trækkes ud for let  
og effektiv rengøring.

•	Cyklonfilteret	er	let	at	
kontrollere, rengøre 
eller udskifte uden 
brug af værktøj.

AutOstYriNg: LøsNiNgEN  
tiL præcisiONsbEstEMt pLANtEAvL
FM-750 er det perfekte valg til præcisionsbestemt planteavl. 
Monteret med højdefinitionsdisplay kan der også anvendes 
integrerede GPS og GLONASS modtagere til opgaver som 
f.eks. gødningsspredning ved hjælp af rækkestyringsfunktionen. 
Systemet er let at opsætte og betjene, og der kan hurtigt 
overføres data til en PC med et USB-stick.

fOrHANDLErMONtErEt 
EkstrAuDstYr
Et omfattende udvalg  
af godkendt ekstraudstyr 
til optimering af maskinens 
præstation under alle forhold 
kan leveres og monteres  
af din lokale forhandler.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_G_12_011
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_12_009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=PLM_12_FM_750
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_12_011
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_G_12_001
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_75_G_12_10T475031
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T5_115_ElectroCommand_G_12_006


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 råd giv ning og finansieringsløs nin ger.  
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 on-line kurser og gennem intensiv under vis ning 
på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har  
den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede  
New Holland produkter kræver.

iBrochure

NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy

new holland aPPs

Oplev New Holland  
Hvad Appen!
Scan her for at downloade Appen

NEW HollANd stylE

Skal New Holland være en fast  
del af din hverdag? Du kan  
bladre gennem det store 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.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Dealership_2013_005
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=PLM_14_Device_Apps
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 ModEllER t4.75 t4.85 t4.95 t4.105 t4.115
Motor*  F5C F5C F5C F5C F5C
Antal cylindre/indsugning/ventiler/miljøgodkendelse Tier-Stage  4/T/2/4A-3B 4/T/2/4A-3B 4/T/2/4A-3B 4/T/2/4A-3B 4/T/2/4A-3B
Brændstofsystem - Højtryks Common Rail  l l l l l

Kapacitet (cm3) 3400 3400 3400 3400 3400
Boring og slaglængde (mm) 99x110 99x110 99x110 99x110 99x110
Godkendt biodieselblanding  B20** B20** B20** B20** B20**
Max. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107 84/114
Nom. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107 85/114
Nom. motoromdrejninger (omdr/min.) 2300 2300 2300 2300 2300
Max. moment - ISO TR14396 (Nm@omdr/min.) 309@1500 351@1500 407@1500 444@1500 457@1500
Momentstigning (%) 35 34 34 35 32
Vandret / lodret udstødning  O / l O / l O / l O / l O / l
Dieseltank kapacitet (liter) 115 115 115 115 115
Serviceinterval (timer) 600 600 600 600 600
Synchro Shuttle™ transmission (30 / 40 km/t.)  l l l l l

Antal gear (F x B) 12 x 12 12 x 12 12 x 12 12 x 12 12 x 12
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.) 0,65 / 0,82 0,65 / 0,82 0,65 / 0,82 0.65 / 0.82 0,65 / 0,82
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  4 4 4 4 4
Synchro Shuttle™ transmission 
[krybegear, ekstraudstyr (30 km/t. / 40 km/t.)]  O O O O O
Antal gear (F x B) 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.) 0,09 / 0,11 0,09 / 0,11 0,09 / 0,11 0,09 / 0,11 0,09 / 0,11
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  4 4 4 4 4
Hydraulisk Powershuttle transmission (30 km/t. / 40 km/t.)  O O O O O
Antal gear (F x B) 12 x 12 12 x 12 12 x 12 12 x 12 12 x 12
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.) 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  6 6 6 6 6
Hydraulisk Powershuttle transmission [krybegear, ekstraudstyr (30 km/t. / 40 km/t.)]  O O O O O
Antal gear (F x B) 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20
Powershuttle håndtag med kontakt for indstilling af aggressivitet  l l l l l

Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.) 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  6 6 6 6 6
Split Command™ transmission (30km/t. / 40km/t.)  O O O O O
Antal gear (F x B) 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.) 0,56 / 0,69 0,56 / 0,69 0,56 / 0,69 0,56 / 0,69 0,56 / 0,69
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  12 12 12 12 12
Dual Command™ transmission (40km/t.)  O O O O O
Antal gear (F x B) 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24
Powershuttle håndtag med kontakt for indstilling af aggressivitet  l l l l l

Min. hastighed (40 km/t.) (km/t.) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
PowerClutch  l l l l l

Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  12 12 12 12 12
Dual Command™ transmission [krybegear, ekstraudstyr (40 km/t.)]  O O O O O
Antal gear (F x B) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40
Powershuttle håndtag med kontakt for indstilling af aggressivitet  l l l l l

Min. hastighed (km/t.) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
PowerClutch  l l l l l

Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet  12 12 12 12 12
El    
12 volt generator (Amp) 120 120 120 120 120
Standard batterikapacitet (CCA / Ah) 800 / 100 800 / 100 961 / 132 962 / 132 962 / 132
Aksler    
2WD foraksel  O O O O O
4WD foraksel  l l l l –
SuperSteer™ foraksel  O O O O –
Styreudslag 2WD / 4WD / SuperSteer™ (°) 55 / 55 / 76 55 / 55 / 76 55 / 55 / 76 55 / 55 / 76 55 / 55 / –
Venderadius 2WD / 4WD / SuperSteer™ (mm) 3350 / 4235 / 3905 3350 / 4235 / 3905 3350 / 4235 / 3905 3350 / 4235 / 3905 3350 / 4235 / 3905
Dynamiske forskærme  O O O O O
Elektro-hydraulisk 4WD tilkobling  l l l l l

Begrænset slip forreste dif.spærre  l l l l l

Mekanisk diff. spærre tilkobling  O O O O O
Elektro-hydraulisk diff.spærre tilkobling  l l l l l

Hydraulik    
Standard pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar) 48 / 190 48 / 190 48 / 190 48 / 190 48 / 190
MegaFlow™ pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar) 64 / 190 64 / 190 64 / 190 64 / 190 64 / 190
Standard servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar) 28 / 170 28 / 170 28 / 170 28 / 170 28 / 170
MegaFlow™ ekstraudstyr servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar) 36 / 170 36 / 170 36 / 170 36 / 170 36 / 170
Lift-O-Matic™ Plus system (MDC)  O O O O O
Elektronisk trækkontrol (EDC)***  O O O O O
Fjernventiler    
Deluxe kobling  O O O O O
Max. antal bagerste ventiler / diverter / udtag   3 / 1 / 8 3 / 1 / 8 3 / 1 / 8 3 / 1 / 8 3 / 1 / 8
Max. antal midtermonterede ventiler / udtag   2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Midtermonteret joystick  O O O O O
Lift    
Liftkategori  2 2 2 2 2
Max. løftekapacitet ved kugleender (kg) 3884 3884 3884 3884 3884
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender) (kg) 2804 2804 2804 2804 2804
Frontliftkapacitet ved kugleender (gennem hele området) (kg) 1670 1670 1670 1670 1670
Forberedt til frontlæsser  O O O O O
Integreret læsserjoystick  O O O O O



 Modeller T4.75 T4.85 T4.95 T4.105 T4.115

 diMensioner 

PTO    
Mekanisk PTO-tilkobling****  l l l	 l l

PTO servotilkobling*****  O O O O O
Elektro-hydraulisk PTO-tilkobling******  O O O O O
Soft Start PTO-aktivering******  l l l	 l l

Motoromdr. ved: 540  1957 1957 1957 1957 –
 540 / 540E  1957 / 1535 1957 / 1535 1957 / 1535 1957 / 1535 1957 / 1535
 540 / 1000  1957 / 2125 1957 / 2125 1957 / 2125 1957 / 2125 1957 / 2125
 540E / 1000  1535 / 2125 1535 / 2125 1535 / 2125 1535 / 2125 1535 / 2125
Kørselsafhængig PTO  O O O O O
Front-PTO (1000 omdr/min.)  O O O O O
Bremser
Mekanisk parkeringslås  O O O O O
Hydrauliske anhængerbremser  l l l	 l l

Trykluft traktorbremser  O O O O O
Førerkabine
Deluxe VisionView™ kabine med FOPS - OECD kode 10 trin 1  l l l	 l l

Deluxe VisionView™ kabine, kategori - EN 15695  2 2 2 2 2
High visibility fritsynstag  l l l	 l l

Oplukkelig forrude  O O O O O
Bagrudevisker- / vasker  O O O O O
Mekanisk affjedret sæde  l l l	 l l

Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele  O O O O O
Deluxe luftaffjedret 15° drejesæde med sikkerhedssele   O O O O O
Instruktørsæde med sikkerhedssele  O O O O O
Justerbar ratstamme  l l l	 l l

Air-condition  O O O O O
Luftrecirkulationsfiltre  l l l	 l l

MP3 radio (med ekstra stik)  O O O O O
Udskydelige, brudsikre spejle  O O O O O
Skærmmonteret betjening til PTO & Lift***  O O O O O
Performancemonitor med forbedret tastatur og ISO 11786 forbindelse  O O O O O
Førerkabine monitor monteringsbeslag  O O O O O
Max. Deluxe VisionView™ kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA) 76
Fabriksmonterede rotorblink (1 / 2)  O O O O O
Vægt
Min. ubelastet / shippingvægt:
   2WD / 4WD foraksel med ROPS (kg) 3070 / 3380  3070 / 3380  3070 / 3380 3070 / 3380  3070 / 3380
   2WD / 4WD foraksel med kabine (kg) 3290 / 3600  3290 / 3600  3290 / 3600 3290 / 3600  3290 / 3600
2WD max. tilladt vægt ved 30 km/t. (kg) 5300 5300 5300 5300 5300
4WD max. tilladt vægt ved 40 km/t. (kg) 6000 6000 6000 6000 6000

l Standard      O Ekstraudstyr      – Ikke tilgængelig      * Udviklet af FPT Industrial      ** I henhold til gældende betingelser      *** Kun for Dual Command™ førerkabine modeller      
**** Synchro Shuttle™ ROPS-modeller      ***** Synchro Shuttle™ førerkabinemodeller      ****** Hydraulisk Powershuttle og Dual Command™ modeller

Med bagdæk*******  420/85R30 420/85R34 540/65R34
A Max. længde fra forakselophæng til bagerste lift (mm) 4036 4036 4036
B Min. bredde (mm) 1953 1955 2165
C Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS (mm) 1931 1931 1931
 Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS nedfoldet  (mm) 1280 1280 1280
 Højde fra midten af bagaksel til kabinetag  (mm) 1819 1819 1819
D Min. højde til kabinetag (mm) 2519 2569 2569
E Akselafstand (2WD foraksel / 4WD foraksel) (mm) 2293 / 2235 2293 / 2235 2293 / 2235
F Sporvidde (min. / max.) (mm) 1533 / 1933 1535 / 1935 1625 / 1935
G Frihøjde (mm) 400 450 450

******* Anden tilgængelige bagdækmontering: 320/85R32, 420/70R30, 420/85R30, 480/70R30, 460/85R30, 420/85R34, 480/70R34. 
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_95_12_011
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_105_13_001
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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!

DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående 
varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. -  
Printed in Italy - 09/15 - TP01 - (Turin) - 140006/DKO

	 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.
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