
T4 F/N/V
T4.80  I  T4.90  I  T4.100  I  T4.110

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_050


02

T4VNy T4 F/N/V.  
Renere forbrænding, 
mere lydsvag og 
endnu mere effektiv.

New Holland, førende inden for udvikling af specialtraktorer, 
har forbedret den nye T4 F/N/V Serie med fire modeller, så 
maskinerne yder endnu mere. De har avanceret kabinefiltrering, 
hydraulik med højere effekt samt en ny pakke med frontlift 
og kraftudtag. De nye T4 F/N/V modeller er baseret på den 
førende serie af TN specialtraktorer og fremstillet efter samme 
modulkoncept. Dette sikrer, at hver enkelt model kan tilpasses 
præcist til brugerens behov med dokumenteret driftssikkerhed. 

Højtydende, kompakt, økonomisk
Vælg mellem en nominel effekt på 75, 86, 99 og imponerende 
107 hk. Alle modeller har rene og effektive firecylindrede 
3,4 liters motorer, der lever op til Tier 4A emissionskravene. 
Brændstoftanken fås med en kapacitet op til 99 liter, og 
serviceintervallerne er 600 timer.

En alsidig specialist
T4 F/N/V Serien kan leveres med en standard foraksel eller den 
gennemprøvede SuperSteer™ foraksel med automatisk 4WD, 
og maskinerne er specifikt udviklet til brug i vanskeligt terræn 
og kan specificeres til at arbejde mellem rækker i en afstand på 
kun 1061 mm.

Ultimativ kabinefiltrering
Den prisvindende New Holland Blue Cab™ 4 har klassens bedste 
beskyttelse af føreren, og kabinen lever op til standarderne  
EN 15695-2:2009 for filtrering og EN 15695-1:2009 for 
trykpåvirkning. Lydniveauet i kabinen er nu helt nede på 78 dBA.

Høj hydraulisk effekt
Et nyt højtydende hydrauliksystem med en pumpe, der leverer  
82 liter pr. minut (kan bestilles som ekstraudstyr) og 3 mekaniske 
fjernventiler bag er standard. Nye kompakte midtermonterede 
udtag kan leveres på alle modeller.

Nyt design
Motorhjelmen på de nye T4 F/N/V traktorer har nye lygter og 
større ventilationsindtag, der forbedrer kølingen. Motorhjelmen 
er hævet en anelse i forbindelse med en 6,5 cm lavere 
transmissionstunnel i kabinen, og dens afrundede design sikrer 
et rigtig godt udsyn.

T4 F/N/V SERIEN

Modeller Nominel effekt Vægt 
 hk kg

T4.80V 75 2710
T4.90V 86 2710
T4.100V 99 2790
T4.110V 107 2790

VENDERADIUS 
3,166 m

1061 mm

22
50

 m
m

2180

Hjulafstand standardaksel (mm)

ALLE MODELLER MED 
4-CYLINDRET MOTOR

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110V_Tier4A_16_017
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4V_Tier4A_16_G_999_DKO
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T4F
T4N

Modeller Nominel effekt Vægt 
 hk kg

T4.80N 75 2762
T4.90N 86 2762
T4.100N 99 2852
T4.110N 107 2852

Model Nominel effekt Vægt 
 hk kg

T4.80F 75 2910
T4.90F 86 2910
T4.100F 99 3000
T4.110F 107 3000

22
90

 m
m

22
90

 m
m

1476 mm

24352180 / 2435

Hjulafstand standard / SuperSteer™ aksel (mm) Hjulafstand SuperSteer™ aksel (mm)

1229 mm

VENDERADIUS 
2,960 m

VENDERADIUS 
2,980 m

ALLE MODELLER MED 
4-CYLINDRET MOTOR

ALLE MODELLER MED 
4-CYLINDRET MOTOR

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110N_Tier4A_16_032
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_064
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4N_Tier4A_16_G_999_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4F_Tier4A_16_G_999_DKO
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Bæredygtig Effektiv Teknologi

Firecylindret effekt – med ESM.

Den nye T4.80, T4.90, T4.100 og T4.110 har en 3.4 liters firecylindret, FPT Industrial F5C motor specifikt udviklet til traktorer. Maks. 
drejningsmoment opnås ved bare 1500 o/min, med hele 444 Nm på T4.110. Denne model har en maksimal effekt på 107 hk ved  
2300 o/min. Det er den højeste ydelse på en New Holland specialtraktor. Alle modeller er højtydende med konstant maks. effekt ved 
et motoromdrejningstal mellem 1900 og 2300 o/min.

Alle modeller i T4 F/N/V Serien lever op til Tier 4A emissionskravene med et eksternt system til recirkulation af kølet udstødningsgas 
(CEGR) og en diesel-oxideringskatalysator (DOC). Med denne løsning undgås pladskrævende efterbehandlingssystemer, og der 
opnås maksimal alsidighed, når man anvender sidemonterede specialredskaber. Sammenlagt giver dette en overlegen effektivitet. 
Som du kan forvente af os som Clean Energy Leader®.

For yderligere at optimere ydelse og produktivitet er der monteret et system til styring af motoromdrejningstallet (ESM), så 
motoren får præcis den korrekte mængde brændstof i forhold til belastningen og opretholder en konstant hastighed. Dette er 
perfekt til opgaver såsom sprøjtning. Føreren kan programmere ESM til at ’huske’ to motoromdrejningstal. Derved kan føreren 
vælge forskellige hastigheder til arbejde og drejning ved enden af en række. Føreren kan nemt variere ESM under arbejdet,  
uden komplekse indstillinger.

MOTOR

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_15_G_001_NAFTA


05

Kompakt efterbehandlingssystem
• New Holland og FPT Industrial har udviklet 

emissionsstyresystemet på F5C motoren i T4 F/N/V 
traktorerne, så det er ekstremt kompakt

• DOC og det eksterne CEGR system sørger for overholdelse af 
Tier 4A kravene

• Ingen regenerering eller udskiftning af filter
• Lavere temperatur på lyddæmperen 
• Midt- og sidemonteret udstyr kan anvendes uhindret, da der 

ikke findes pladskrævende efterbehandlingsudstyr, som kan 
være i vejen

Jævn og økonomisk kørsel
• Alle modeller har en firecylindret 3,4 liters FPT Industrial  

F5C motor
• Ekstremt jævn kørsel med en motor med forbedret 

momentkurve og højere effektivitet sammenlignet med de 
tidligere modeller

• T4 F modellerne har en stor 99 liters brændstoftank, en  
forøgelse på 20 liter i forhold til tidligere modeller og den 
højeste kapacitet i klassen

Nem vedligeholdelse uden DPF
• Maskinerne i T4 F/N/V Serien er nemme at vedligeholde,  

med 600 timers serviceintervaller
• Der er ikke monteret et dieselpartikelfilter (DPF), og 

emissionssystemet skal ikke vedligeholdes

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_15_G_003
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110N_Tier4A_16_G_021
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4F_Tier4A_16_G_998_INB
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TRANSMISSIONER

Et stort udvalg af effektive transmissioner.

Dual Command™ giver meget mere
32x16 Dual Command™ transmissionen med Powershuttle har samme antal gear som Split Command™, men med ‘delt’  
høj/lav udveksling styret med en trykknap, der kan aktiveres under fuld belastning uden brug af koblingen. Der kan leveres en 44x16 
Dual Command™ transmission, som lever op til specialisternes krav.

Shuttle Command™ 
(30 km/t / 40 km/t)

Shuttle Command™  
(krybegear som 
ekstraudstyr  
30 km/t / 40 km/t)

Split Command™  
(30 km/t / 40 km/t)

Powershuttle  
(30 km/t / 40 km/t)

Dual Command™  
(30 km/t / 40 km/t)

Dual Command™  
(krybegear som 
ekstraudstyr  
30 km/t / 40 km/t)

Takket være modulopbygningen af de nye T4 F/N/V traktorer kan 
transmissionerne nemt tilpasses brugerens behov. Avancerede 
funktioner med mulighed for powershuttle, power-kobling, 
parkeringslås og krybegear. Den nye T4.110 har en kraftigere 
kobling og stærkere komponenter til det bagerste kraftudtag, 
som kan klare den højere effekt.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4FNV_Tier4A_16_G_999_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4FNV_Tier4A_16_G_998_DKO
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Powershuttle med hurtigt skift af køreretning
• Powershuttle er perfekt, når man har brug for hurtige 

retningsskift
• Føreren skifter meget nemt retning med den elektrohydrauliske 

retningsvælger på ratstammen
• Fra neutral kan man med retningsvælgeren lede kraft  

til transmissionen uden brug af koblingen

Power-kobling
• Dual Command™ transmissioner kan leveres med  

power-kobling
• Føreren trykker på en knap på den primære gearstang  

for at betjene koblingen
• Derved bliver gearskift under kørslen hurtigere, mere jævnt 

og mere komfortabelt

System med parkeringslås
• Systemet med parkeringslås kan leveres som ekstraudstyr  

på Dual Command™ modeller
• Transmissionen låses mekanisk med et greb i kabinen
• Det giver ekstra sikkerhed, når man parkerer på en skråning

Shuttle Command™ og Split Command™ transmissioner
• Basis 16x16 Shuttle Command kan leveres med et 28x16 

krybegear som ekstraudstyr med en min. arbejdshastighed på 
0,2 km/t

• 32x16 Split Command™ minder om Dual Command™, men 
med koblingspedalen kan der køres med ‘delt’ udveksling 
med 20% reduktion af fremadgående hastighed

• Begge transmissioner har mekanisk vendegear

Krybegear ekstraudstyr
• Der kan køres med en krybehastighed helt ned til 160 meter i 

timen i forbindelse med præcisionsarbejde
• Et monteret krybegear påvirker ikke maks. hastighed, 

transmissionen kan fortsat køre op til 40 km/t

Power-kobling knap  
+ gearskift

Lav dobbelt effekt

Høj dobbelt effekt

Power-kobling  
knap

Høj-knap

Lav-knap

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4F_G_13_11G60009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110N_Tier4A_16_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_15_G_006_NAFTA
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4FNV_Tier4A_16_G_997_DKO
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NOVITÀ
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2016

FØRERPLADS

Udviklet omkring føreren
Førerkomfort prioriteres meget højt hos New Holland. Vi anvender moderne simuleringsteknologi for at få den mest optimale ergonomi 
på kabinens betjeningsgreb. På højre konsol findes alle primære hydraulikgreb for at lette betjeningen. Lyd- og vibrationsniveauet er 
meget lavt, maskinen er nem at styre, og man får klassens bedste udsyn ud over den nyudviklede motorhjelm, alt sammen med til 
at gøre føreren mindre træt.

Blue Cab™ 4 filtrering 
De nye maskiner i T4 Serien kan nu leveres med en  
Blue Cab™ 4 med forbedret filtrering af støv, aerosoler  
og dampe. Blue Cab™ 4 har kategori 4 beskyttelsesniveauer  
og lever op til standarderne EN 15695-2:2009 for filtrering og  
EN 15695-1:2009 for trykpåvirkning. Når dette beskyttelsesniveau 
ikke er nødvendigt, kan det dobbelte filtreringssystem omskiftes 
til niveau 2 beskyttelse. Filtrene er udviklet, så de har  
længere levetid.

Kompakt størrelse, høj komfort.

Eksklusive funktioner 
• New Holland tilbyder fuld kabinefiltrering i forbindelse med 

specialopgaver: Braud høstmaskiner og specialtraktorer 
• Innovativt dobbelt filtreringssystem: to filtre i samme 

tagsystem (kategori 2 og 4), skift mellem kategori 2 og 4 med 
en enkel kontakt

• Brug kun kategori 4 i forbindelse med sprøjtning – længere 
levetid på filteret og lavere vedligeholdelsesomkostninger

• Meget høj sikkerhed for føreren

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_G_018
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_G_045
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4V_Tier4A_16_G_997
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=O2015_AWStiteviGold_INB
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=N2016_AWEima
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Logo_Blue_Cab_4
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Logo_Exclusive_T4FNV
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Styrtbøjle (ROPS), der kan klappes ned
• ROPS modeller har en ramme, der kan klappes ned fremad, 

så man kan passere overhængende afgrøder eller køre ind  
i lave bygninger

Sæde med høj komfort
• En dybt polstret sædehynde 

og et bredt ryglæn, sædet 
på T4 F/N/V traktorer kan 
justeres, så det passer til 
enhver fører

• Der kan vælges mellem 
sæder med mekanisk 
affjedring og deluxe 
luftaffjedrede sæder

Kompakt og komfortabel
• På de nye T4 F/N/V 

modeller er lydniveauet i 
kabinen kun 78 dBA 

• Transmissionstunnellen er 
blevet sænket med 6,5 cm 
både på modellerne med 
platform og med kabine

• Ratstammen kan nu vippes, 
og den er også teleskopisk

Fremragende ergonomi
• Det elektroniske multi-joystick, der er ekstraudstyr,  

styrer fire udtag 
• Med kontakter på konsollen kan man styre, hvilke 

midtermonterede ventiler, der skal anvendes
• Hydraulikmotoren kører via to ekstra udtag og aktiveres med 

en kontakt på konsollen
* vist med ekstraudstyr til V og N

Nyt instrumentpanel
• Det nye instrumentpanel har et stort matrixdisplay og viser 

endvidere information om den nye funktion med styring  
af motoromdrejningstal

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110N_Tier4A_16_G_019
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_15_G_010_NAFTA
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_G_050
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110N_Tier4A_16_G_011
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4V_Tier4A_16_G_996
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110V_16_8EV20R008_9


10 KRAFTUDTAG OG HYDRAULIK

Specialtraktorer er nogle gange begrænset, når det gælder ydelse på hydraulik og kraftudtag, men ikke hos New Holland. Den nye  
T4 F/N/V Serie kan nu leveres med et premium hydrauliksystem med en kraftig 82 liter/min pumpe. Som på alle New Holland 
traktorer er der en separat pumpe til servostyresystemet, som sikrer pumpen en kapacitet til at levere det flow, du skal bruge.

To hydrauliske fjernventiler kan indstilles med 100% frit flow retur for at drive hydraulikmotorer, og man kan vælge mellem midter- og 
frontmonterede udtag, der passer til de fleste behov. Frontliften er også ny, med en løftekapacitet på op til 1970 kg på alle modeller. 

Hvis det er specificeret, drives forreste kraftudtag direkte af motoren via en hydraulisk kobling. Kraftudtaget er udstyret med soft 
start og kan levere fuld motoreffekt, hvorved de nye T4 F/N/V modeller kan drive større og mere krævende frontmonterede redskaber.

Kompakt og speciel  
men med funktioner som på større traktorer.

Avanceret elektronisk trækkontrol giver optimal ydelse
• Med EDC kan føreren præcist indstille og styre redskabets 

arbejdsdybde samt løftehøjde og sænkehastighed
• Andre funktioner omfatter en fingerspids-betjent vippekontakt 

til hurtig løft og sænkning

Alsidig lift med høj kapacitet
• Bagliften kan justeres, så den passer til kat. l eller kat.  

II redskaber
• Alle T4 F/N/V modeller har høj løftekapacitet, op til 2600 kg  

på T4F modellerne 
• Lynkoblinger og fjernbetjening af ventiler er standard

Lift-O-Matic™ Plus system: hastighed og præcision
• Med det prisvindende mekaniske hydraulikstyresystem kan 

man aktivere liften, mens indstillinger for position og træk 
bibeholdes

• Når man betjener grebet og slipper det, standser redskabet 
med det samme i den højde, der svarer til aktuelt indstillet 
redskabsposition

• Man kan foretage mindre justeringer ved at skubbe eller 
trække en smule i grebet

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_15_G_014_NAFTA
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110N_Tier4A_16_G_012
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_G_027
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Ny kraftig pakke med frontlift og kraftudtag
• Den nye kraftige frontlift, der kan vippes op, passer på alle  

de nye T4 F/N/V traktormodeller, og den har en løftekapacitet 
på op til 1970 kg, en forøgelse på 101%

• Frontliften kan anvendes med både standard og SuperSteer™ 
foraksler, og den kan leveres med eller uden forreste 
kraftudtag drevet direkte af motoren

• Direkte drevet forreste kraftudtag overfører op til 93 hk til det 
frontmonterede redskab

• KAT I/II lynkoblinger er standard
• Liftarmene kan let vippes op for at reducere den samlede 

længde

Mulige funktioner på hydrauliksystem
• Med hydrauliske stabilisatorer, som ekstraudstyr, kan man 

sideforskyde et redskab i begge sider af traktoren i forbindelse 
med specifikt arbejde i rækker

• Stabilisatorerne kan sættes i en fast position eller i flydestilling 
ved at trykke på en knap

• Der kan også leveres et hydraulisk nivelleringsstempel  
på højre trækarm

• De to systemer har separat hydraulikforsyning

Fjernventiler til specialredskaber
• I alt tre elektrohydrauliske fjernventiler med maksimalt otte 

udtag kan styres med flowdelere via trykknapper
• De tre fjernventiler er belastningsregistrerende og kan 

anvendes samtidig: maks. ventilflow på 45 l/min med 
flowstyring på 20-45 l/min

• På LCD displayet vises detaljer om driften for hver fjernventil. 
De enkelte ventiler vælges og justeres med knoppen

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_G_032
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4FNV_Tier4A_16_G_996_INB
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_G_042


12 AKSLER OG TRÆK

Den legendariske SuperSteer™ foraksel med Auto 4WD styring og separat frontlift er unikt for New Holland. Med en effektiv 
styrevinkel på 76° kan en traktor med SuperSteer™ foraksel dreje med en radius helt ned til 2,9 m, hvilket gør den ekstremt 
manøvredygtig. Akslens bevægelse, når styreudsvinget nærmer sig det maksimale, hjælper med at reducere forhjulets tendens  
til at skride sideværts.

Unikke New Holland funktioner  
med højere produktivitet og øget sikkerhed.

Avanceret styring af træk
• Det anerkendte og gennemprøvede automatiske 4WD system fra New Holland kan nu leveres på alle T4 F/N/V modeller
• Systemet aktiverer træk på forhjulene, hvis baghjulene slipper med mere end 5%*, og på skråninger, der hælder 10 grader plus*
• For at øge stabiliteten og sikkerheden aktiveres 4WD også, når man træder på begge bremsepedaler
• Forreste og bagerste differentialespærrer aktiveres og deaktiveres med en kontakt på instrumentpanelet
* kun T4F/N modeller

Produktivitet + Økonomi +

Økonomi +Sikkerhed +
Sikkerhed +

Produktivitet +

Produktivitet +

Produktivitet + Beskadigelse  
af jordbund -

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4FNV_Tier4A_16_G_995_DKO
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SuperSteer™ giver meget mere
Med SuperSteer™ får du meget mere end blot et skarpt, præcist sving:
• Frontmonterede redskaber er hurtigere klar til at arbejde igen 
• Den forøgede akselafstand fordeler mere af vægten til traktorens forende
• Det reducerer behovet for frontmonteret ballast, når der arbejdes med tunge 

bagmonterede redskaber

Den rigtige foraksel til arbejdet
• Alle T4 V og N traktorer kan leveres 

med enten 2WD eller 4WD foraksler
• Alle T4 N og F traktorer kan nu leveres 

med 4WD SuperSteer™ foraksel som 
ekstraudstyr

• Drejeradius på T4 N og V 2WD traktorer 
er helt ned til 2,8 m

• 2WD kan både leveres på traktorer 
med ROPS og med kabine

Konventionel akselafstand
SuperSteer™ akselafstand

+157 mm
+ 

20
0 

kgLa
st

FORBEDRET STABILITET SPARER TID OG PENGE

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_G_034
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_053
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4FNV_Tier4A_16_G_994_DKO
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V N F V N F V N F V N F
New Holland motor* F5C F5C F5C F5C
Antal cylindre / kapacitet / ventiler / emissionsniveau 4 / 3400 / 2 / Tier 4A / Stage 3B 4 / 3400 / 2 / Tier 4A / Stage 3B 4 / 3400 / 2 / Tier 4A / Stage 3B 4 / 3400 / 2 / Tier 4A / Stage 3B
Indsugning  Intelligent turbo med wastegate Intelligent turbo med wastegate Intelligent turbo med wastegate Intelligent turbo med wastegate
Ladeluftkøler  l l l l

Godkendt biodieselblanding  B20** B20** B20** B20**
Nominel motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 55/75 63/86 73/99 79/107
Nominel motorhastighed (o/min) 2300 2300 2300 2300
Maks. drejningsmoment - ISO TR14396 (Nm) 309 ved 1500 o/min 351 ved 1500 o/min 407 ved 1500 o/min 444 ved 1500 o/min
Ekstra moment (%) 36 34 34 35
Vandret udstødning  l l l l

Lodret udstødning (kun kabine)  O O O O

Ekstern CEGR og diesel-oxideringskatalysator (DOC)  l l l l

Kølemetode  Væske Væske Væske Væske
Optimalt brændstofforbrug (g/kWh) 211 211 211 211
Brændstoftankens kapacitet (l) 68 73 99 68 73 99 68 73 99 68 73 99
Serviceinterval (timer) 600 600 600 600
Transmission
Elektrohydraulisk differentialespærre  l l l l

Mekanisk differentialespærre  – – O – – O – – O – – O

Affjedrede pedaler  l l l l

Bremsesystem i oliebad  l l l l

16x16 Shuttle Command™ (30 km/t / 40 km/t)  O O O O

Min. hastighed (uden krybegear) (km/t) 0,7 0,7 0,7 0,7

28x16 Shuttle Command™  
[krybegear som ekstraudstyr (30 km/t / 40 km/t)]

O O O O

Min. hastighed (med krybegear) (km/t) 0,17 0,17 0,17 0,17
32x16 Split Command™ (30 km/t / 40 km/t)  O O O O

Min. hastighed (uden krybegear) (km/t) 0,7 0,7 0,7 0,7
16x16 Powershuttle (30 km/t / 40 km/t)  O O O O

Min. hastighed (uden krybegear) (km/t) 0,7 0,7 0,7 0,7
32x16 Dual Command™ (30 km/t / 40 km/t) og parkeringslås l l l l

Min. hastighed (uden krybegear) (km/t) 0,7 0,7 0,7 0,7

44x16 Dual Command™  
[krybegear Som ekstraudstyr (30 km/t / 40 km/t)]

O O O O

Min. hastighed (med krybegear) (km/t) 0,17 0,17 0,17 0,17
Power-kobling (kun på Dual Command™ transmission) O O O O

Foraksel
2WD foraksler  O O – O O – O O – O O –
4WD foraksler  l O – l O – l O – l O –
SuperSteer™ 4WD foraksel  – l l – l l – l l – l l

Auto 4WD standard / SuperSteer™  O / – O / l – / l O / – O / l – / l O / – O / l – / l O / – O / l – / l
Styrevinkel 2WD foraksel (°) 57 65 – 57 65 – 57 65 – 57 65 –
Styrevinkel 4WD foraksel (°) 55 55 – 55 55 – 55 55 – 55 55 –
Styrevinkel SuperSteer foraksel (°) – 71 76 – 71 76 – 71 76 – 71 76
Drejeradius 2WD foraksel (mm) 3230 3230 – 3230 3230 – 3230 3230 – 3230 3230 –
Drejeradius 4WD foraksel (mm) 3166 3495 – 3166 3495 – 3166 3495 – 3166 3495 –
Drejeradius SuperSteer foraksel (mm) – 2960 2980 – 2960 2980 – 3050 2980 – 3050 2980
Dynamiske skærme  – O O – O O – O O – O O

Elektrohydraulisk differentialespærre  l l l l

Uafhængig styrepumpe (35,6 l/min MegaFlow™ pumpe) l l l l

Forbremsesystem  O O O O

Aksel-oscillation (°) 8 8 8 8
Hydrauliksystem
Standard pumpeflow (l/min) 64 64 64 64
MegaFlow™ pumpeflow som ekstraudstyr (l/min) 82 82 82 82
Mekanisk trækkontrol (MDC)  l l l l

Registrering af træk på trækarme  l l l l

Lift-O-Matic™ system på modeller med ROPS  
og Lift-O-Matic™ Plus system på modeller med kabine 

l l l l

Elektronisk trækkontrol (EDC)  O O O O

Konstant løftekapacitet på modeller i serien  
(610 mm bag kugleender) (kg) 1835 1835 1835 1835

Maks. løftekapacitet ved kugleender med vandrette arme (kg) 2600 2600 2600 2600
Baglift kategori  I & II I & II I & II I & II
Liftstyring på bagskærm (kun EDC)  O O O O

Med justerbare ender på trækarme  O O O O

Justering og begrænsning af udsving,  
højre løftestang med hydraulisk justering 

O O O O

Maks. antal fjernventiler (bag/midt) 8/4+2 8/4+2 8/4+2 8/4+2
Flowstyring  O O O O

Elektrohydraulisk midtermonteret ventil  
med proportionalt joystick (kun kabine)

O O O O

SuperSteer™ frontlift og kraftudtag – O O – O O – O O – O O

Maks. løftekapacitet på frontlift ved kugleender (kg) 1970 1970 1970 1970

Modeller T4.80 T4.90 T4.100 T4.110

SPECIFIKATIONER
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G
C

A

E

D

F

B

V N F V N F V N F V N F
Kraftudtag
Servounderstøttet tilkobling  l l l l

Kørehastighed  O O O O

540  l l l l

540 / 540E  O O O O

540 / 540E / 1000  O O O O

Førerplads
Kabine lydniveau - 77/311 EEC (dBA) 78 78 78 78
Isolerende gummiblokke  l l l l 
Tværarme  l l l l 
Affjedret platform  
(med midtermonteret sammenklappelig styrtbøjle - ROPS)

l l l l 

Elektroniske instrumenter  l l l l 
Kabine kategori - EN 15695 1 1 1 1
Klimaanlæg  O O O O

Blue Cab kategori - EN 15695 standard / ekstraudstyr 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Mål og vægt***
A Akselafstand 2WD (mm) 2180 2180 – 2180 2180 – 2180 2180 – 2180 2180 –
A Akselafstand 4WD (mm) 2180 2180 – 2180 2180 – 2180 2180 – 2180 2180 –
A Akselafstand SuperSteer™ 4WD foraksel (mm) – 2435 2435 – 2435 2435 – 2435 2435 – 2435 2435
B Samlet længde 4WD (mm) 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936
C Min. samlet bredde (mm) 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476
D Min. højde til ROPS bag (mm) 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
D Højde til toppen af kabinen (mm) 2250 2290 2290 2250 2290 2290 2250 2290 2290 2250 2290 2290
E Højde midt på bagakslen til toppen af kabinen (mm) 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752
F Frihøjde min (mm) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
G Forhjul sporing 2WD (mm) 878/978 1016/1116 – 878/978 1016/1116 – 878/978 1016/1116 – 878/978 1016/1116 –
G Forhjul sporing 4WD (mm) 879/985 1075/1251 1062/1492 879/985 1075/1251 1062/1492 879/985 1075/1251 1190/1492 879/985 1075/1251 1190/1492
G Baghjul sporing 4WD (mm) 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530
T4V vægt**** 2WD/4WD (kg) 2459/2710 – – 2459/2710 – – 2531/2790 – – 2531/2790 – –
T4N vægt**** 2WD/4WD (kg) – 2546/2762 – – 2546/2762 – – 2618/2852 – – 2618/2852 –
T4F vægt**** 4WD (kg) – – 2910 – – 2910 – – 3000 – – 3000
Tilladt totalvægt (kg) 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800

l Standard     O Ekstraudstyr     – Leveres ikke  
* Udviklet af FPT Industrial     ** Betingelser     *** Bagdæk T4F = 340/85R28, T4N = 320/85R24, T4V = 280/85R28     **** Med fører (85 kg) og fuld brændstoftank

Modeller T4.80 T4.90 T4.100 T4.110

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_066
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T4_110F_Tier4A_16_069


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  
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N
ew

 H
ol

la
nd

 v
œ

lg
er

   
   

   
   

   
   

 s
m

ør
em

id
le

r

DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland Top Service:  
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed
Vi er altid til din rådighed: alle 
dage fra 07.00-19.00! 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

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig
Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover 
fabrikkens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede  
NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. 
Du kan vælge mellem tre grader af dækning:

 Sølv - Drivlinje Guld - Udvidet Platin - Fuld reparation
• Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år 
• Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere) 
• Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger
Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=5A0047RR
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=6J9063RR
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=People_2010
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=12A005

