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Traktorimallisto
tulevaisuuteen suuntaaville 
viljelijöille

New Holland T5 edustaa erityisesti karjatiloille ja yhdistelmätiloille suunnatun traktoritekniikan 
kärkeä. Se on kehitetty mittavan asiakastutkimuksen tuloksena, joten voit valita T5-traktorin 
varmana siitä, että se sopii juuri sinun tarpeisiisi nyt ja tulevaisuudessa. Miksi? Koska juuri sinun 
kaltaisesi viljelijät ovat osallistuneet kehitystyöhön.

T5-mallisto: 3 mallia ja runsaasti valinnavaraa
T5-mallisto koostuu kolmesta eri tehoisesta traktorista alkaen 99 hevosvoiman T5.100-mallista 
ja päätyen 117 hv:n malliin T5.120. Kaikille niille on ominaista huipputason teho-paino-suhde ja 
runsas valinnanvara varusteiden suhteen. Laajentuneiden mahdollisuuksien ansiosta T5 sopii 
entistäkin paremmin mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin myös perinteisen maatalouden 
ulkopuolella.

Monipuolisuus mielessä 
New Holland tietää kokemuksesta, että T5-traktoria käytetään uskomattoman laajasti erilaisissa 
tehtävissä, joten se on tehty tarjoamaan monipuolisuutta vakiovarusteena. T5 on kotonaan niin 
pellolla, maantiellä kuin talousrakennuksissa ja pihatöissä. Sen voi käden käänteessä valjastaa 
kuljetusajoon tai voimanottokäyttöön yhtä lailla kuin kiinteistön hoitoon ja erikoisviljelyyn. Electro 
Command™ -vaiheistosta löytyy helposti ja tarkasti oikea ajonopeus juuri käsillä olevaan tehtävään. 
Kun otetaan vielä huomioon laaja valikoima voimanoton nopeuksia ja kuormainkäyttöön sopiva 
kattoikkuna, koossa on paras kumppani työhön kuin työhön.
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Malli Nimellisteho Akseliväli Vääntö
 hv mm Nm
T5.100 99 2380 430

T5.110 107 2380 468

T5.120 117 2380 491



Uusi T5 on suunniteltu monikäyttöiseksi traktoriksi nykyaikaiselle käyttäjälle. Huomiota herättävä 
New Holland -ulkomuoto  on  samaa suunnittelua kuin T6- ja T7-traktoreissa. Sen erottavat  muista 
ominaispiirteet, kuten kissamaiset valot ja virtaviivaiset ilmanottoaukot, jotka tekevät traktorista 
ajattoman tyylikkään. Kompaktit ulkomitat ja korkea teho-paino-suhde tarkoittavat sitä, että T5 
löytää paikkansa jokaiselta maatilalta.

Huipputason mukavuutta. Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista tilata T5-traktori New Hollandin 
Terraglide™ -etuakselin jousituksella varustettuna. Se takaa silkinpehmeän ajamisen myös 
epätasaisella alustalla. Yhdessä Comfort Ride™ -ohjaamon jousituksen kanssa ajaminen siirtyy 
sellaiseen luksusluokkaan, jota tämän kokoluokan traktoreissa ei ole ennen koettu.

Erinomaista tehokkuutta. T5-traktorin kompaktit mitat pitävät sisällään FPT Industrial -moottorin, 
jossa hyödynnetään uusinta ECOBlue™ Compact HI-eSCR teknologiaa Tier 4B -päästömääräysten 
täyttämiseksi. Se tuottaa lisää suorituskykyä ja enemmän vääntöä aikaisempaa taloudellisemmin.

Ainutlaatuista monipuolisuutta. Etukuormain on kuin tehty sopimaan näihin traktoreihin. Voit 
hallita etukuormainta myös hydrauliikan Joystick-ohjauksella, jossa on vaihteiston hallintanapit. 
Kun lisäät ajomukavuuttasi valitsemalla lisävarusteeksi ohjaamon jousituksen, traktorin koko-
naiskorkeus ei silti kasva, ja sillä pääsee edelleen myös ahtaisiin paikkoihin.

Lisää tuottavuuutta. Kun tilaat T5-traktorisi täydellä LED-työvalojen paketilla, yö muuttuu päiväksi 
ja 24 tunnin tehokkaaksi työskentelyksi. Voimanoton vaihtoehdot ja tehdasasenteinen etunostolaite 
tekevät traktoristasi entistä tuottavamman.

Uusi T5. 
Monikäyttöisyyttä mukavammin.

YLEISESITTELY

Moderni ja tyylikäs ulkomuoto

Tunnusomaiset New Holland -huomiovalot

Etunostolaite ja etuvoimanotto 

rakenteeseen integroituna lisävarusteena

Tehokas ja taloudellinen ECOBlue™ 
Compact HI-eSCR -moottori

Terraglide™ etuakselin 
jousitus lisävarusteena
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Muhkean mukavat istuimet

Suunniteltu 
etukuormainkäyttöön

Comfort Ride™ ohjaamon jousitus
(lisävaruste)

Runsaasti nostovoimaa

Uudelleen suunnitellut 
hydrauliikan venttiilit

8 LED-työvaloa
(lisävaruste)

Kattoikkuna
kuormainkäyttöön

Huippuluokan 
näkyvyys
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OHJAAMO

Deluxe VisionView™ -ohjaamo on suunniteltu kuljettajan ympärille miellyttävän ajokokemuksen luomiseksi. Panoraamainen näkyvyys 
on aina taattu joka suuntaan. Sivulla kulkevia työkoneita on mahdollista hallita kaarrettujen ja avattavien sivuikkunoiden ansiosta 
entistä tarkemmin. Laajennettu takaikkuna varmistaa esteettömän näkymän myös taakse. Ohjaamon kulmaan sijoitettu pakoputki 
antaa lisää näkyvyyttä eteenpäin yhtä lailla tiellä kuin pellolla. Istuimelle on mukava asettua ihanteelliseen työasentoon säädettävän 
ohjauspylvään ja sen mukana liikkuvan kojetaulun ansiosta. Tässä kokoluokassa ainutlaatuinen ajoelämys on varmistettu, kun tilaat 
T5-traktorin varustettuna sekä ohjaamon että etuakselin jousituksilla.

Näkemys ohjaamon mukavuudesta
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Raikasta ilmaa
Ilmastointilaite ja lämmitys on toteutettu 
tehokkaalla kahden tuulettimen teknologialla 
kuumien kesäpäivien ja kylmien talvien varalta. 
10 venttiilin yksilöllinen säätö mahdollistaa 
ohjaamon tasaisen  tuuletuksen ja tuulilasin 
nopean sulamisen pakkasella. B-pilariin sijoi-
tettuja säätimiä on helppo käyttää myös ajon 
aikana.

Silmät selässä
Lisävarusteeksi voi  valita lämmitetyt  sähkösäätöiset laajakulma-
peilit. Erikseen säädettävän alaosan ansiosta nyt aiemmin 
kuolleeseen kulmaan jääneet kohteet näkyvät. Kyseessä on 
myös merkittävä turvallisuustekijä. 

Katse ylös kuormaimelle
Vakiovarusteena oleva kattoikkuna tarjoaa näkymän kuormaimelle 
myös aisat yläasennossa. Niskoja ei tarvitse taivutella työvälineen 
seuraamiseksi. Kun lisäksi tuulilasin ja kattoikkunan raja on hyvin 
ohut, näkymät ylös ovat varmasti alansa parhaat ja tuottavuus 
huipussaan.

07



HALLINTALAITTEET

Ohjaamo on suunniteltu kuljettaja kaiken keskipisteessä. Yleisimmät hallintalaitteet on sijoitettu kätevästi oikeaan sivupaneeliin                                                                                                                                    
                         . Ergonominen toteutus mahdollistaa usein toistuvien hallintalaitteiden käytön ilman turhaa kehon kiertoa tai 
rasittavia liikkeitä. Se nostaa tuottavuutta ja vähentää rasitusta.

Kuljettajakeskeistä suunnittelua

Vaihteiston hallintanapit 
myös sivupaneelissa

Sähköinen käsikaasu on 
kevytliikkeinen ja tarkka.

Sähkönostolaitteen hallinta ja 
monipuoliset hienosäädöt kuten 
laskunopeus ja nostokorkeuden rajoitin

Mekaaninen tai sähköohjattu Joystick, jonka 
avulla hallitaan hydrauliikan keskiventtiilejä. 
Ideaalinen etukuormaimen käyttöön 
(lisävaruste)

Integroidut vaihteiston 
hallintanapit Joystickissä 
(lisävaruste)

Ergonomisesti sijoitettu 
vaihdevipu

Sivupaneelin katkaisimissa on  
taustavalaistus. Se aktivoituu, 
kun ajovalot kytketään päälle.

Lisävarusteena ajovoimanotto 
erikoisviljelyä tai vetäviä perä-
vaunuja varten.

Helppokäyttöiset ja mukavasti 
sijoitetut ulkopuolisen 

hydrauliikan käyttövivut

Hydrauliikan 
venttiilien 

turvalukitus
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Moottorin 
kierrosautomatiikan 

valinta

Ryömintänopeuksien 
kytkentä (lisävaruste)

Kolmeasentoinen 
vaihteiston 

herkkyyden valinta

Nelivedon sekä lukkojen 
sähköhydraulinen hallinta

Voimanoton kytkentä eteen 
ja taakse varmasti mutta 

turvallisesti

IntelliView™ -monitori 
(lisävaruste)
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Maatilan suosituin työpaikka

ISTUIMET JA VALAISTUS

New Holland tarjoaa valinnanvaraa istuimissa. Vakiovarusteena on aina ilmajousitus, mutta traktorissa pitkiä aikoja viettävä kuljettaja 
arvostaa lämmitettävän Auto Comfort™ -istuimen tuomaa lisämukavuutta, sillä se reagoi maanpinnan epätasaisuuksiin ja tarjoaa 
mitä tasaisimman kyydin.

Auto Comfort™ -istuin
Jos vietät traktorissasi paljon aikaa, oiva  valinta on lämmitettävä, 
semi-aktiivinen Auto Comfort™ -istuin. Se tasaa tehokkaasti 
töyssyjä ja lisää muutenkin  ajomukavuutta.

Ilmajousitettu Deluxe-istuin
Vakioistuimessa on deluxe-ilmajousitus, joka on säädettävissä 
tarkasti kuljettajan mukaan. Verhoilu on kestävää tumman-
sinistä kangasta, ja kaikki tarvittavat säädöt ovat nopeasti 
käden ulottuvilla.

Ajamisen ilon voi jakaa matkustajan kanssa pehmustetun ja
turvavyöllä varustetun apuistuimen ansiosta.
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Kirkkaasti paremmin

Normaalien halogeenivalojen lisäksi uusi T5 tarjoaa valaistuksen saralla uusinta LED-tekniikka. Se auttaa kuljettajaa työsken-
telemään tehokkaammin ja ennen kaikkea turvallisemmin myös pimeään aikaan. LED-valot ovat kirkkaammat ja kuluttavat 
vähemmän virtaa kuin perinteinen valotekniikka. Ne tarjoavat laajemman valokeilan valkoista valoa, joka muuttaa päivän yöksi. 
Voit valita neljä työvaloa taakse ja kaksi eteen ohjaamon katolle sekä kaksi LED-valoa tartuntakahvoihin. Lisäksi saatavana on 
yläajovalot etukuormaimen käyttöä tehostamaan. 

Uusinta valovoimaa
LED-työvalot ovat uusinta
tekniikkaa, ja ne ovat  laajasti 
säädettävissä. Valoyksiköt ovat 
itsessään todella tehokkaat. 
Niissä on enemmän valoa ja 
ne kestävät pidempään, mutta 
kuluttavat silti vähemmän 
virtaa.

Huomiovalot tuovat 
oman lisänsä konepeiton 
tyylikkääseen muotoon.

Valitse itsellesi sopiva valopaketti
Voit valita valaistuspaketin useasta vaihtoehdosta tarpeesi 
mukaan.



Puhdasta suorityskykyä.
Tehokasta taloudellisuutta.

Kaikissa T5-sarjan traktoreissa on FPT:n kehittämä 3,4-litrainen Common Rail F5C -moottori, joka täyttää tiukentuneet Tier 4B 
-päästömääräykset. Optimoidut, tehokkaat ja huippuhiljaiset moottorit kehittävät 99-117 hv, ja niissä on vääntöä parhaimmillaan 491 
Nm ja momentin nousu 24 % tuottavuuden takaamiseksi. Kun muistetaan hyvä teho-paino-suhde, vain 38,9 kg/hv, on helppo todeta 
T5-traktorin olevan maatilan tuottavin kumppani. Koko mallistossa käytetään uusinta ECOBlue™ Compact HI-eSCR -teknologiaa 
ja matalan tason pakokaasujen takaisinkierrätystä (EGR). Se perustuu New Holland Tier 4B -strategiaan, jonka mukaan kompakti 
SCR ja matalakiertoinen EGR ovat tämän teholuokan koneissa järkevin vaihtoehto vähäisemmän jäähdytystarpeen ja olennaisesti 
pienemmän tilantarpeen takia. Kaikki tämä johtaa huipputason tuottavuuteen ja tehokkuuteen.

MOOTTORI14

Puhdistus- 
katalysaattori 

(CUC)

Hapetus- 
katalysaattori (DOC)

F5C-moottori

Viskotuuletin

Kompakti  
HI-eSCR -yksikkö

ECOBlue™ Compact HI-eSCR
ECOBlue™ HI-eSCR -järjestelmän T5-traktoreihin kehitetty 
kompakti versio eliminoi typen oksidit (NOx) tehokkaasti. 
Moottorin hallintayksikkö (ECU) kontrolloi moottorin lisäksi 
pakokaasujen jälkikäsittelyä ohjaamalla sekä syöttö- että 
annosteluyksikköjä. Järjestelmä tarkkailee pakokaasujen typen 

 
oksideja ja ruiskuttaa AdBlue® -lisäainetta äärimmäisen 
tarkasti pakokaasujen joukkoon. Kaikki tämä tehdään moot-
torin ulkopuolella. Haitalliset päästöt saadaan tehokkaasti 
puhdistettua, ja samalla polttoaineen kulutus pysyy minimissään. 
Eikä tehosta tarvitse tinkiä.



Enemmän työtä, vähemmän ylläpitoa
Edistyksellinen tuotesuunnittelu merkitsee vähempää huolta-
tamista. Kaikki T5-sarjan mallit hyötyvät pitkästä 600 tunnin 
huoltovälistä, ja kaikkiin malleihin sopivat helposti saatavilla 
olevat normaalit öljyt. Valitse New Holland säästääksesi rahaa, 
vähentääksesi huoltoaikaa ja suojellaksesi ympäristöä.
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Suorituskyky säilyy. Aina.
New Holland on perehtynyt huolellisesti kuormituksen kasvuun. 
Uudet F5C-moottorit reagoivat kaasuun jopa nopeammin 
kuormituksen lisääntyessä. Eli kun vaaditaan lisää suorituskykyä, 
moottori tuottaa sitä. Käytännössä perävaunulla ylämäkeen 
tultaessa tai paalattaessa paksua karhoa ajonopeus ja VOA-
nopeus pysyvät tasaisina.

Kierrosautomatiikka tuo tarkkuutta työhön.  
Lisävarusteena tilattavan kierrosautomatiikan muistiin voi ohjel-
moida kaksi moottorin kierrosnopeutta, jotka saadaan käyttöön 
nappia painamalla. Valittu moottorin ja samalla voimanoton 
kierrosluku pysyvät tarkasti kohdallaan. Hyvä esimerkki tasaista 
voimanoton nopeutta edellyttävästä työstä on paalaus, jossa on 
tärkeää ylläpitää oikea moottorin ja voimanoton nopeus karheen 
koon vaihdellessa.

Tier 4B  
ECOBlue Compact 

HI-eSCR

T5

600

500

Kilpailija

Tu
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Tehon tuottaa FPT Industrial
New Holland ei ole yksin SCR-teknologian takana, sillä se 
voi luottaa moottoreiden kehittämisessä yhtiön sisäiseen 
kumppaniin, jolla on harvinaisen suuret voimavarat: FPT 
Industrial.
Pioneeri: Fiat kehitti Common Rail -teknologian jo 1980-luvulla 
ja toi sen massatuotantoon Alfa-Romeo 156 -henkilöautossa jo 
vuonna 1997. Yhtymän maatalouskoneisiin se tuotiin
ensimmäisenä alalla.
Puhtaampi: Neljänä peräkkäisenä vuonna CNH Industrial on 
ollut kärjessä Dow Jones Sustainability -puhtausindekseissä 
sekä Euroopassa että maailmassa.
Kokemusta: FPT Industrial on ollut SCR-teknologian pioneeri 
jo vuodesta 1995 asti. Se on valmistanut jo yli 650 000 SCR-
moottoria viimeisen kahdeksan vuoden aikana maatalouteen, 
maanrakennukseen sekä kuorma-autoihin.



16 ELECTRO COMMAND™ -VAIHTEISTO

Tuottavuuden lisäämiseksi nykyaikainen maanviljelijä haluaa ottaa koneestaan kaiken mahdollisen irti. Voimansiirron tehokkuuden 
parantamiseksi T5-traktoreissa on vakiovarusteena T6-malleista tuttu Electro Command™ -vaihteisto. Kuljettaja voi sähkönappeja 
painamalla valita kahdeksan vaihdetta eteen ja taakse vaihdevipua liikuttamatta. Vaihteiston painikkeet on sijoitettu kätevästi 
myös sivupaneeliin, joten kättä ei tarvitse liikutella juuri lainkaan. Nyt voit valita myös vaiheiston automatiikan avuksesi hoitamaan 
vaihtamisen puolestasi.

Electro Command -teknologiaa

Voima moottorilta

Kytkin C3 & C4

Voima pyörille

Voimanoton 
ulostulo

Kytkin C1 & C2
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Ajovoimanotto ja ryömintä
Vetäviä perävaunuja varten tehtaalta on tilattavissa ajovoiman-
otto. Erikoisviljelijät tarvitsevat hyvin hitaita nopeuksia, jotka 
saadaan käyttöön tilaamalla ryömintävaihteisto, jonka hitaimmat 
nopeudet ovat muutama sata metriä tunnissa.

Electro Command
Electro Command™ -vaihteistossa on mahdollista valita 
kahdeksan vaihdetta hallintavivun päässä olevia sähkönappeja 
painamalla. Alue vaihtuu, kun samalla painetaan nappia vivun 
etupinnassa. Vaihteet voidaan valita myös sivupaneelin erillisistä 
napeista. Valittu vaihde näkyy kätevästi mittariston näytöstä. 
Suurin ajonopeus saavutetaan jo normaalia alemmilla kierroksilla 
1970 r/min. Electro Command pienentää polttoainelaskua 
samalla, kun ohjaamon äänentaso pysyy alhaisena.

Yhdessä enemmän: automatiikka, mukavuus ja 
tuottavuus
Maantieautomatiikan avulla liikkeellelähtö perävaunun kanssa 
on helppoa. Sen jälkeen automatiikka vaihtaa ylös tai alas 
ajonopeuden ja kuormituksen mukaan. Kuljettajan tarvitsee vain 
painaa kaasua. Peltoautomatiikalla traktori vaihtaa alueiden 
sisällä mm. moottorin kierrosten ja kuormituksen mukaan, 
joten työn tehokkuus voidaan maksimoida.

Ergonominen suunnanvaihtaja
Ohjainpylvääseen ratin alle sijoitettu sähköhydraulinen vipu 
mahdollistaa sujuvan suunnanvaihdon ilman käsien irrottamista 
ohjauspyörästä. Toimintatapaa on mahdollista säätää B-pilarin 
keinukytkimellä. “Soft” on tarkoitettu normaaleihin peltotöihin, 
“standard” tavallisiin päivittäisiin askareisiin ja “aggressive” 
-asento nopeisiin suunnanvaihtoihin kuormaintyössä. Asetusta 
on mahdollista vaihtaa ajon aikana.
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18 AKSELIT JA VETOKYKY

Kun yhdistetään toisiinsa Terraglide™ -etuakselin jousitus, Comfort Ride™ -ohjaamon jousitus ja ilmajousitettu huipputason 
istuin, saadaan aikaan ajokokemus, joka on tasaisuudessaan vertaansa vailla maan pinnasta ja olosuhteista riippumatta. 
Sekä traktori että kuljettaja rasittuvat päivän mittaan huomattavasti aikaisempaa vähemmän. Lisäksi tuottavuus paranee 
lisääntyneen vetotehon myötä.

Ainutlaatuista vetovoimaa.
Lyömätöntä ajomukavuutta.

Integroitu Comfort Ride™ -ohjaamon jousitus
Kaksivaiheinen ohjaamon jousitus on osoittautunut merkit-
täväksi ajomukavuuden parantajaksi. Se vaimentaa kuljettajaan 
kohdistuvia iskukuormia jopa 25 %. Yhdessä ilmajousitetun 
istuimen kanssa se tuottaa huomattavan pehmeän ajoko-
kemuksen, jollaiseen tässä kokoluokassa ei ole totuttu.

Terraglide™ -etuakselin jousitus
Lisävarusteena tilattava etuakselin jousitus suojaa todistetusti 
sekä traktoria, työkoneita että kuljettajaa iskukuormilta. Pellolla 
jousitus parantaa renkaiden kontaktia maahan ja lisää siten 
vetotehoa. Jousitusvara riittää äärioloihin, ja paineakut tekevät 
ajamisesta mukavampaa myös kevyemmässä työssä.
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Rengastus tarpeen mukaan
T5-traktorilla pääsee vaikeisiinkin paikkoihin ilman turhaa maan 
tiivistymistä. Vakiovarusteena on 16.9R38 renkaat, joissa on 
suuri maavara ja hyvä etenemiskyky. Suurempaa kosketuspintaa 
hakevat voivat valita matalaprofiiliset leveät 540/65R38-renkaat. 
Kovaa kulutusta kestävät Industrial-palarenkaat täydentävät 
valikoimaa.

Heavy duty -akselit 
Vahvarakenteinen taka-akseli on yhdistetty tehokkaisiin jar-
ruihin, jotka takaavat turvallisen ja nopean pysähtymisen myös 
raskailla kuormilla.

Vetovoimaa ja kääntyvyyttä
T5-sarjan malleissa on kokoluokassaan järeät nelivedon akselit. Nelivedon ja 100-prosenttisten tasauspyörästön hammaslukkojen 
kytkentä hoituu helposti ja vaivattomasti sivupaneeliin sijoitettujen katkaisijoiden avulla. Päisteessä ketteryys on taattu jyrkästi 
kääntyvien etupyörien ansiosta. Maantienopeuksilla jarrutettaessa neliveto kytkeytyy automaattisesti päälle ja lisää siten turvallisuutta.



New Hollandilla tiedetään, että etukuormain on olennainen osa traktoria. Siksi T5-traktorit suunniteltiin alun alkaen 
kuormainkäyttöön, ja niissä on lyömättömät ominaisuudet tuottavaa etukuormainkäyttöä varten. Etukuormaajan ja etunostolaitteen
välillä ei tarvitse enää valita, sillä T5-traktoriin on mahdollista asentaa yhtä hyvin vaikka molemmat.

Tuottavuus ja käsiteltävyys valtteina

ETUKUORMAIN JA ETUNOSTOLAITE20

Nostolaiteessa on kapasiteettia
Vetovarsien päästä mitattuna suurin nostokyky on kahden 
apusylinterin ansiosta 5420 kg. T5:n jykevät nostolaitteet 
pystyvät siis nostamaan enemmän kuin traktorin painon. 
Vaikuttavaa, eikö totta!

Etunostolaite ja etuvoimanotto lisäävät 
käyttömahdollisuuksia
Tehdasasenteinen etunostolaite ja etuvoimanotto lisäävät 
T5-traktorin uskomatonta monikäyttöisyyttä. Rehunteossa 
asiakkaat eivät ole uskoa, kuinka ovat aikaisemmin selvinneet 
ilman etuniittokonetta! Etupainotelineen, etunostolaitteen, 
etuvoimanoton tai niiden yhdistelmien välillä voi valita.
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Sujuvaa käyttöä
Kuormaajan aisojen kiinnityspisteet ovat mahdollisimman
takana, mikä parantaa koneen vakautta. T5:n painopiste on 
näin ollen paremmassa kohdassa, mistä on apua erityisesti 
siirrettäessä raskaita kuormia aisat yläasennossa. Työlaitteet 
voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti. Kun etukuormainta ei 
tarvita, se voidaan helposti irrottaa.

Tehokas, nopea ja ketterä
T5-traktorissa näkyvyys on esteetön joka suuntaan myös aisat
yläasennossa, sillä vakiovarusteena on läpinäkyvä kattoikkuna. 
Merkittävä etu on myös traktorin luontainen ketteryys, sillä 
etuakselissa kääntökulma on peräti 60 astetta. Ohjattavuuden 
kuormainkäytössä takaa päähydrauliikasta erillinen ohjauksen 
pumppu.



T5-sarjan hydraulipumpun tuotto on 84 l/min, eli ihanteellinen 
yleisimpiin toimintoihin. Runsaasti hydrauliikkaa vaativat 
työt, kuten paalin käärintä, voidaan suorittaa vaivattomasti. 
Lisävarusteena saatavat hydrauliikan keskiventtiilit, joita 
ohjataan ergonomisella Joystickillä, tekevät kuormaamisesta 
nopeaa. Eikä ohjauskaan ole ongelma, kiitos erillisen 38 l/min 
tuottavan pumpun, joka on ohjauksen käytössä pääpumpusta 
riippumatta. Yhteenlaskettu hydrauliikan tuotto on niin ollen 
tämän kokoluokan traktorille mahtavat 122 l/min!

Hydrauliikka ja VOA
tarkasti työkoneille 

Mekaaninen tai sähköinen, valintasi mukaan
T5-traktori voidaan tilata tehtaalta keskiventtiileillä etukuor-
maimen tai minkä tahansa muun työlaitteen hallintaa varten. 
Keskiventtiilejä varten ohjaamossa on Joystick-ohjaus, joka 
traktorin varustuksesta riippuen voi olla joko mekaaninen tai 
sähköinen. Joystickissä on aina painonapit myös vaihteiston 
helppoa hallintaa varten.

Tarkkaa sähköistä säätöä
Sähkönostolaitteen korkeudensäätö on mukavasti oikean 
käden ulottuvilla, ja New Hollandin järkevän suunnittelun 
ansiosta tarkatkin asetukset sujuvat pienellä kädenliikkeellä. 
Kätevät lasku- ja nostopainikkeet nopeuttavat työkoneen 
liikuttelua käännöksen aikana.

VOA JA HYDRAULIIKKA22



Voimanotossa riittää vaihtoehtoja                   
Kuljettajan oikealle puolelle sijoitetusta vivusta VOA-nopeuden 
valinta käy kätevästi. Vaihtoehtoihin kuuluvat 540/1000 tai 540/ 
540E/1000 r/min. 540E saavutetaan moottorin kierroksien
ollessa vain 1500 r/min. Se vähentää polttoaineen kulutusta ja 
pienentää ohjaamon ääntä. Ajovoimanotto on mahdollista tilata 
lisävarusteena erikoisviljelyä tai vetäviä perävaunuja varten.

Hallinta kevyesti ohjaamosta tai sen ulkopuolelta 
Lokasuojiin kytketyt nostolaitteen hallintapainikkeet mahdol-
listavat työkoneiden kytkennän mukavasti ja turvallisesti. Myös 
voimanotto voidaan kytkeä päälle ja pois takalokasuojissa 
sijaitsevista painikkeista. Softstart-toiminto suojaa traktoria 
sekä työkonetta äkkinäisiltä kuormitushuipuilta.
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Tuotteen takana

Uusi T5-mallisto on suunniteltu siten, että aikaa voi käyttää enemmän työhön ja entistä vähemmän päivittäiseen ylläpitoon. Kaikki 
huoltokohteet ovat helposti esillä, ja pitkien huoltovälien ansiosta traktori on siellä missä pitääkin, eli käytännön tuottavassa työssä!

TUOTTEEN TAKANA

LIsävarusteet
Jälleenmyyjäsi voi toimittaa kattavan 
valikoiman lisävarusteita myös 
jälkikäteen asennettuna.

Jäähdytinpaketti siirtyy 
sivuun helpottamaan 

puhdistamista.

Yksiosainen konepeitto 
aukeaa helposti.

Ohjaamon suodattimet on 
helppo puhdistaa.

Takalasin pesurin 
säiliö on helppo 

täyttää.

Hydrauliikan öljyn tason 
voi tarkastaa traktorin 
takaa mittaluukusta.

Moottorin ilmansuodatin 
on helppo tarkastaa, 
puhdistaa ja vaihtaa.

Moottoriöljy on helppo 
tarkastaa ja täyttää 
konepeittoa nostamatta.

12 litran AdBlue® -säiliön täyttöaukko 
on pienempi kuin polttoainetankin, joten 

sekaantumisen vaaraa ei ole.
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New Holland -palvelut

Räätälöidyt rahoitusratkaisut liiketoimintasi tukena
CNH Industrial Capital on New Hollandin virallinen  kumppani 
rahoitusasioissa. Sillä on pitkä kokemus juuri maatalouteen 
suunniteltujen rahoitusratkaisujen tarjoamisessa. Neuvoja 
sekä erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti myös räätälöityinä 
yksilöllisiin tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin.

Kattavaa tukea huoltoverkostosta
Suomessa New Hollandilla on maan kattava, harvinaisen laaja 
sopimushuoltajien verkosto. Monet heistä ovat työskennelleet 
merkin parissa vuosikausien ajan, ja suuren konekannan 
tuoma kokemus on vertaansa vailla harvinaisempiin merkkeihin 
verrattuna. Jatkuva koulutus ja uuden tekniikan omaksuminen 
ovat silti avainasemassa myös kokeneemmilla asentajilla.

Agritek-jatkotakuu
Jatkotakuu suojaa traktoriasi tehdastakuun jälkeen toisena ja 
kolmantena vuonna.

New Holland App - nettiaplikaatiot
iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius 
PLM Calculator - PLM Academy

New Holland Style -nettikauppa
New Holland on mukanasi myös vapaa-ajalla. Käy 
tutustumassa kansainvälisen nettikaupan valikoimiin 
osoitteessa www.newhollandstyle.com.



New Holland suosittelee                     -voiteluaineita
Pidätämme oikeuden muutoksiin ennalta ilmoittamatta. Tämä esite perustuu
kansainväliseen aineistoon, tarkista varusteet ja tekniset tiedot aina myyjältäsi.
Agritek Oy 02 2017

JÄLLEENMYYJÄSI:

Nopea reagointi
Ongelmatilanteissa ratkaisut  
pyritään löytämään mahdollisim-
man nopeasti.

Nykyaikaiset yhteydet
Jälleenmyyjillä on nettipohjainen 
tilausjärjestelmä ja kuvastot tieto-
koneella nopeasti käytettävissä.

Erilaisia toimitustapoja
Varaosien jakeluverkostoa ja  
toimitustapoja kehitetään jatku-
vasti.

Laajan verkoston tuki
New Hollandilla on laaja ja hyvin 
kokenut huoltoverkosto, johon voit 
tukeutua aina kun tarvitset apua.

New Holland -traktoreissa on normaalin tehdastakuun  
lisäksi toisen ja kolmannen vuoden Agritek-jatkoturva 
kaupan päälle!

www.newholland.fi

MAAHANTUOJA:
AGRITEK OY
Juurakkokuja 4
01510 VANTAA
www.agritek.fi

New Holland palveluverkosto:  
Tukea ja tietoa.


