New Holland ТD5

Цена: Запитване
Номер на обявата: 99287
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: New-Holland
Модел: Трактори New Holland ТD5
мощност (к.с.): 86 - 114
Година: 2019
моточасове:

НОВИТЕ TD5, УСЪВЪРШЕНСТВАНИ И ВСЕ ТАКА ДОСТЪПНИ
СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД НА ТРАДИЦИОННОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Искате трактор, който работи толкова усърдно, колкото и Вие? TD5 е за Вас! Широк диапазон
от мощности от 86 до 114 К.С., оптимално съотношение Тегло/Мощност от само 33,6 К.С.,
маневреност от само 3,8 м. и удължени интервали на сервизно обслужване до 600 ч. с
минимум ежедневна подръжка TD5 ще отговори на всичките Ви очаквания. В допълнение ще
Ви предложи и надеждни двигатели, способни да работят с Биодизел, така че Вие може да
задвижвате своя пръв помощник със собствена продукция! TD5 поставя нови измерения в
земеделието на 21 век - усърдна работа и гарантирано добри резултати!
ЗАДНА НАВЕСНА СИСТЕМА
Задната навесна система на TD5 бе обект на дълги изследвания и проучвания, тествана бе
многократно преди да бъде завършена в този вид. Тя е с капацитет от 3 000 кг. за най-малкия
модел TD5.65, като за всички останали достига забележителните 4700 кг. Това означава, че
Вие можете да работите с всички тежки прикачни съоръжения с лекота.
ТОВАРАЧНА УРЕДБА
NEW HOLLAND знае, че винаги е по-добре една опция да бъде проектирана като част от
първоначалния дизайн на машината, вместо да бъде добавена след това. Ето защо челните
товарачни уредби на NEW HOLLAND се вписват перфектно. Специалният дизайн на стрелата
увеличава прецизността и здравината, а ниската позиция на точките за монтиране гарантира
повишена стабилност и сигурност. С товароподемност до 2 304 кг. и височина на повдигане от
3.24 – 3.86 м. Вие ще можете да извършвате всяка една операция във вашата ферма.
ПОДДРЪЖКА
От самото начало NEW HLLAND TD5 е замислен като надежден трактор с изключително лесна
поддръжка. Всички възли и точки за сервизиране са лесно достъпни, а дългите сервизни
интервали ще Ви спестят средства, докато тези машини правят най-добре това, което умеят –
да работят на полето.
УПРАВЛЕНИЕ
NEW HOLLAND TD5 е с изключително малък радиус на завой само 3,8 м. за 2WD 5,2 м. за 4WD.
Това го прави предпочитан от фермери, стопанисващи ограничени обработваеми площи. TD5
се справя с лекота и с транспортни операции по всякакви пътища, благодарене на
надеждната си конструкция.
СИГУРНОСТ ПРИ ВСЯКА РАБОТА
Вие можете спокойно да изпълнявате транспортни операции с пълен товар, благодарение на
новата спирачна система с 15% подобрена ефективност. Увеличената колесна база е
неоценима при движение извън пътя.
ТРАНСМИСИЯ: БЪРЗО ИЛИ БАВНО - КАКТО ПРЕДПОЧИТАТЕ
Shuttle Command 12x12 трансмисията е разработена за фермери, които се нуждаят от
постоянен контрол върху скоростта. За още по-прецизно управление Shuttle Command 20x20 с

опцията крипер предлага скорост от само 0,32 км./ч., подходяща за нуждите на
зеленчукопроизводителите.
ДВИГАТЕЛ
NEW HOLLAND TD5 серията се оборудва с надеждни и доказали се в практиката двигатели.
Моделите TD5.65 и TD5.75 се задвижват от три-цилиндрови двигатели. По-големите модели се
оборудват с популярния F5C двигател на FPT. Цялата гама покрива мощностния диапазон от
65 – 115 к.с. Максималният въртящ момент, който се достига още при 1 500 rpm. и
съотношението Мощност/Тегло – 33,6 кг./к.с. Ви гарантират надеждна работа и ефективен
резултат при ниски оперативни разходи.
ЕРГОНОМИЯ
Основните функции на управление като подаването на газта, смяната на предавките,
управлението на хидравликата и др. са групирани ергономично от дясната страна на
командния пулт, за да бъдат винаги „под ръка“ на оператора.
КАБИНА - ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НИКОГА НЕ Е БИЛА ТОЛКОВА КРАСИВА
Функционалността при NEW HOLLAND следва един важен принцип – знаем, че Вие ще
прекарате дълги часове в работа на полето. За това поставихме Вас в центъра на всичко
останало, когато създавахме нашата VisionView™ кабина. В новия TD5 можете да вършите
всичко само с една ръка.
ХИДРАВЛИКА
Хидравличната система на NEW HOLLAND TD5 е създадена, за да Ви предложи оперативна
свобода и гъвкавост, без значение какво трябва да вършите. Помпата с голям хидравличен
дебит от 47 л./мин. (опционално 64 л./мин.) е повече от достатъчна за ежедневните операции
в стопанството. Управлението остава леко и прецизно, независимо от товара, благодарение на
отделна помпа за серво управлението с дебит от 27 л./мин.
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