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New Holland T4S-tractoren.  
Gewoon modern.

New Holland T4S-tractoren met 55 tot 75 pk vormen de perfecte balans tussen moderne efficiëntie en de vraag naar een eenvoudige 
tractor die exact doet wat u nodig hebt. De ROPS-modellen met tweewielaandrijving op instapniveau voldoen aan de eisen voor een 
betrouwbaar en goedkoop basiswerkpaard. De modellen met vierwielaandrijving leveren extra tractie voor nog meer veelzijdigheid. 
Cabine nodig? T4S-tractoren worden aangeboden met een nieuwe cabine met vier stijlen die het beste zicht rondom en de beste 
bestuurdersomgeving in deze tractorklasse biedt. Een T4S, met mechanische 8x8 of 12x12 transmissie en een optionele 20x20 kruipbak 
met een snelheid tot 0,14 km/u, biedt uitrustingsopties die perfect aansluiten op uw landbouwbedrijf, veld, hobby onderneming of bedrijf 
actief in hooi en hakselen. Snelle wendbaarheid nodig? Een hydromechanische shuttle wordt aangeboden voor koppelingsvrij schakelen 
tussen voor- en achteruit. Werkt u met zware, achteraan gemonteerde werktuigen? Met een T4S kunt u uw voordeel doen met een 
achterhef met hefvermogen tot 3000 kg, voor de beste prestaties met de standaard Lift-O-Matic-hefregeling. Servobekrachtigde 
inschakeling van de aftakas, met een eenvoudig te moduleren zachte start, maakt deel uit van een tractor die werd gebouwd om te 
voorzien in de moderne vereisten voor efficiëntie en bestuurderscomfort, met traditionele eenvoud en onderhoudsgemak.

Gemoedsrust
T4S-tractoren zijn ontworpen voor hard werk maar bieden langere onderhoudsintervallen. Alle dagelijkse onderhoudscontroles zijn 
snel en eenvoudig uit te voeren, zodat u meer tijd kunt besteden aan datgene wat een T4S het beste doet: werken. Wilt u nog meer? 
Wat dacht u van zuinige, betrouwbare common rail motoren die compatibel zijn met biodiesel? 

Absoluut rijplezier
Van ROPS op instapniveau tot de nieuwe generatie cabines met vier stijlen en optionele luchtgeveerde stoel; bestuurdersgemak is 
onze prioriteit. T4S-tractoren met cabine voldoen aan de nieuwe normen in deze tractorklasse, met panoramisch zicht over alle 
werktuigen. Krachtige verwarming en airconditioning voor comfort in alle jaargetijden. Met een ROPS-uitvoering hoeft u echter ook 
niets te missen, want deze zijn standaard uitgerust met een uiterst comfortabele geveerde stoel en goed geplaatste bedieningen.

Veelzijdigheid
Een T4S is compact en wendbaar en heeft het hydraulische vermogen en veelzijdige transmissiekeuze die perfect aansluiten 
op uiteenlopende behoeften, waardoor u aan één tractor genoeg hebt. Ook voor laadwerkzaamheden op het erf of werken 
met verschillende werktuigen op het veld, het park of het landgoed is hij uitermate geschikt. Met ROPS of cabine, twee- of 
vierwielaandrijving: de T4S levert standaard veelzijdigheid.

Vermogen en productiviteit
De vlot lopende S8000-serie motor biedt een efficiënt en betrouwbaar vermogen tot 75 pk, is bijzonder zuinig en heeft indrukwekkende 
koppeleigenschappen. Een T4S biedt de ideale balans tussen vermogen, gewicht en grootte, en levert betrouwbare prestaties in 
verschillende werkzaamheden. Hij is de ultieme keuze voor vermogen en productiviteit voor kleine landbouw- en zuivelbedrijven, 
met uitrustingsopties die perfect aansluiten op uiteenlopende toepassingen, van gemeentewerken tot grondbewerking en loonwerk.

Het label op de motorkap  
verklaart alles
De kracht van New Holland-tractoren 
is makkelijk te identificeren. Met  
T4S-modellen verwijst de “4” naar de 
tractorserie en de “S” naar een essentieel 
model. Wat de getallen betreft: de T4.55S, 
T4.65S en T4.75S leveren respectievelijk 55, 
65 en 75 pk.* met cabine

 Nominaal Wielbasis Gewicht* 
Model pk 2WA / 4WA 2WA / 4WA 
  mm kg

T4.55S 55 2085 / 2123 2800 / 3100

T4.65S 65 2085 / 2123 2800 / 3100

T4.75S 75 2085 / 2123 2800 / 3100



04 BESTUURDERSOMGEVING

Nieuwe generatie cabine of ROPS.  
We bieden u comfortabele bediening.

Eenvoud ontmoet moderne denkwijze 
Wanneer u de New Holland T4S-tractor bekijkt ziet u dat deze tractor de perfecte balans vormt tussen een traditioneel tractorontwerp 
en moderne ergonomie. Nieuwe gebruikers voelen zich snel thuis en waarderen het gemak waarmee alles wat nodig is om de tractor 
veilig en efficiënt te bedienen, te bereiken is. Dankzij de nieuwe cabine brengen we deze tractorklasse naar nieuwe hoogtes. Met 
vier stijlen en beglazing van stijl tot stijl biedt de cabine superieur zicht rondom. Ook handig is het glazen dakpaneel dat opengaat, 
waardoor tractoren met lader uiterst nauwkeurig in positie worden gebracht. De bijzonder efficiënte verwarming en ventilatie met 
standaard airconditioning bieden de bestuurder optimaal comfort, ongeacht het weer.

Stil. Comfortabel. Ruim.
De nieuwe generatie T4S-cabines beschikken over een vlakke vloer, zonder de bobbel van een transmissietunnel, en zijn daardoor 
ruimer. Brede deuropeningen maken het comfortabele interieur vlot toegankelijk en de mechanisch of luchtgeveerde stoelen 
verzekeren een comfortabele rit. Het verwarmings- en ventilatiepakket is krachtig en zorgt ervoor dat de ruiten ‘s winters niet 
beslaan en dat de cabine ‘s zomers koel blijft. Geringe geluidsniveaus beperken de vermoeidheid bij de bestuurder en een krachtig 
verlichtingspakket brengt licht in de duisternis. Met een T4S-tractor beschikt u over een cabine met grootse kenmerken in een klein 
tractorpakket.
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Effectief zicht in alle richtingen
Wanneer we zeggen dat de nieuwe cabine zicht in alle 
richtingen biedt, overdrijven we niet. Het cabineontwerp met 
4 stijlen biedt panoramisch zicht vanuit de bestuurdersstoel.  
In krappe ruimtes of tijdens veldwerkzaamheden is goed 
zicht een waardevol hulpmiddel voor productiviteit. Meer zien 
betekent meer doen.

Ook aan de bestuurders van ROPS-tractoren  
is gedacht
Bij New Holland is het comfort van alle tractorbestuurders 
onze grootste zorg. Ga achter het stuur van een T4S-tractor 
zitten: uit de indeling van de bedieningen, de hoogte van de 
pedalen, de positie van het stuur en het comfort blijkt duidelijk 
dat ons ontwerp volledig op de bestuurder is gericht. Iedere 
hendel, schakelaar en pedaal werd geplaatst met het oog op 
gebruiksgemak. Tel daar nog eens het lage geluidsniveau van 
de motor en transmissie bij en u begrijpt waarom een T4S met 
ROPS nog steeds eersteklas comfort biedt.

Kijk verder dan de dakrand
• Alle cabinemodellen hebben een dakpaneel dat optimaal zicht 

en een heldere en luchtige omgeving biedt
• Het dakpaneel kan voor extra ventilatie geopend worden en is 

voorzien van een intrekbaar zonnescherm

FOPS: voor gemoedsrust
• Zowel cabineversies als uitvoeringen met ROPS-platform, 

uitgerust met de optionele overkapping, bieden standaard 
FOPS-beschermingstechnologie

Verlichtingspakketten voor de cabine
• Op een T4S bieden vier in het cabinedak geïntegreerde lampen 

de benodigde extra verlichting: de lichtstraal reikt tot in de 
donkerste hoekjes van gebouwen of vindt de laatste balen op 
het veld

Voorbereid voor radio
• Alle modellen zijn standaard voorbereid voor radio en 

compatibel met alle traditionele cartridge radio’s
• Selecteer uw ontwerp en installeer het; klinkt als muziek  

in de oren

77°

77°

69° 93°
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Eenvoudig is niet hetzelfde als basic.

Wij werken aan de ergonomie. Concentreert u zich op de werkzaamheden.
Ruim 20 jaar geleden legde New Holland met de TN-tractorserie de lat in het kleine tractorsegment hoger. Vanaf het begin werden 
deze kleine “nieuwe generatie” tractoren gebouwd rond de behoeften van de bestuurder, door uitvoerig te onderzoeken wat de beste 
plaats voor alle hoofdbedieningen was. TN-tractoren waren bepalend voor de ideale relatie tussen bestuurder en tractor. 

T4S-tractoren genieten van deze originele ideeën en de verdere ontwikkelingen in het moderne tractorontwerp. Een T4S mag dan 
wel eenvoudig zijn, maar dat is niet hetzelfde als basic! Iedere cent die in ons onderzoek werd gestopt, was een investering om u en 
onze tractoren productiever te maken.

De kwaliteit van het ontwerp wordt geëvenaard door de kwaliteit van de productie. Alles wat u aanraakt, voelt kwalitatief solide aan. 
Alle materialen zijn ontworpen om de ontberingen van een zwaar leven te doorstaan. U investeert in New Holland. Wij investeren  
in het leveren van een ontwerp en uitvoering van hoge kwaliteit.
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Echte aftakasregeling
• De inschakelhendel van de aftakas op de linkerconsole, zit 

precies waar de bestuurder wil
• De lichte werking van de aftakashendels maakt eenvoudige 

overdracht van vermogen naar werktuig mogelijk

Voorbereiding voor lader plaatst joystick  
op de gewenste plaats 
• De voorbereiding van de T4S voor een lader omvat eveneens 

een joystickbediening exact waar u hem nodig hebt, met 
geïntegreerde functies voor naadloze bediening van de lader

Eenvoud vereist een goed ontwerp
• Transmissiehendels, handgas, regelventielen, achterhef heffen 

en dalen, Lift-O-Matic™, aftakas- en elektrische schakelaars 
zijn exact geplaatst waar u ze verwacht

• Vereenvoudigde bedieningen zorgen voor hoge productiviteit op 
een veilige manier, de hele werkdag door

Aanpasbare stuurkolom
• De ideale rijpositie wordt eenvoudig bereikt door de stuurkolom 

te kantelen met behulp van een handig pedaal



MOTOR

Schoon, krachtig, productief.

De 3-cilinder S8000-motorserie die T4S-tractoren bekrachtigt werd doelgericht ontworpen voor intensieve landbouw, 
biedt een ongekend vermogen, koppel en zuinigheid, en is uitgerust met CEGR- en DOC-nabehandelingstechnologie om 
te voldoen aan de Tier 4A-emissierichtlijnen. Met langere onderhoudsintervallen bieden deze zuinige motoren de 
ruige, duurzame betrouwbaarheid die bestuurders van kleine tractoren verwachten. De motoren werken vlot en stil en 
genereren een maximumkoppel bij slechts 1400 tpm, voor snel reactievermogen bij plotse belasting en een gegarandeerde 
brandstofefficiëntie bij lagere motortoerentallen. De koppelstijging van de T4S-motor van maar liefst 54% op het T4.55S-model,  
is even indrukwekkend en zorgt voor een snel herstel onder zware omstandigheden, waardoor niet moet worden teruggeschakeld 
tijdens bv. toepassingen met de zware eg en transport.

Duurzame Landbouwtechnologie

08
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Het juiste vermogen voor al uw behoeften
De juiste tractor is degene die de prestaties levert die u nodig 
hebt, en niet een overtollig vermogen dat u nooit zult gebruiken. 
Voor de T4S werd gekozen voor 55, 65 en 75 pk, omdat deze 
vermogens de toepassingen weerspiegelen waarvoor de T4S 
werd ontworpen. Kies op het erf of het veld het vermogen dat bij 
uw specifieke vereisten past.

Indrukwekkende koppelreserve
Sommige motoren leveren geen constante prestaties onder 
extreme omstandigheden. De T4S doet dat wel. S8000-
vermogenseenheden zijn uitgerust met de laatste generatie 
turbocompressoren met krachtige tussenkoelers en genieten 
van een constante stroom gekoelde lucht voor efficiëntere 
verbranding, ongeacht de temperatuur, en leveren een 
indrukwekkende koppelstijging tot maar liefst 54%.

Langere onderhoudsintervallen
T4S-tractoren met langere onderhoudsintervallen werden 
gebouwd om de totale bedrijfskosten tijdens de gehele levensduur 
te verlagen. Dagelijkse controles worden snel uitgevoerd, 
waardoor een T4S moeiteloos op de hoogste bedrijfsefficiëntie 
te houden is. 

Klaar om te werken van zodra u de sleutel omdraait
Het compacte ontwerp van de 3-cilinder S8000-motoren heeft 
vele voordelen. Het korte motorblok reduceert niet alleen 
de totale lengte van de T4S, maar het compacte ontwerp is 
bovendien snel warmgedraaid, waardoor de motor in no-time de 
hoogste bedrijfstemperatuur haalt.
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TRANSMISSIE EN ASSEN

De juiste versnelling voor elke toepassing is cruciaal voor veelzijdige prestaties. 
T4S-tractoren bieden een keuze uit drie hoofdversnellingsbakken: 8x8 met twee 
schakelgroepen, 12x12 met drie schakelgroepen of 20x20 met drie schakelgroepen 
en kruipversnelling. Alle transmissies hebben dezelfde beproefde vier synchromesh-
versnellingen in elke groep, om onderweg eenvoudig te schakelen. De ruime keuze 
versnellingen sluit aan op verschillende toepassingen en een optionele kruipsnelheid 
maakt de tractor nog veelzijdiger. Met de kruipbakoptie kan een T4S-tractor aan lage 
snelheden werken tot 0,14 km/u.

Bewezen mechanische 
eenvoud.

Twee groepen
• De 8x8 transmissie biedt een ruime 

versnellingskeuze en is daarmee 
uitermate geschikt voor kleine 
landbouw- en zuivelbedrijven

• De versnellingen zijn onderverdeeld 
in twee groepen met elk vier 
versnellingen; de bestuurder 
gebruikt het koppelingspedaal en 
de op de stuurkolom gemonteerde 
richtingshendel om voor- of achteruit 
te selecteren

Drie groepen, 
twaalf werksnelheden 
• Voor toepassingen die een breder 

schakelbereik vereisen is er de optie 
van een 12x12 transmissie

• Deze transmissie heeft drie werk-
groepen met ieder vier versnel-
lingen en behoudt het traditionele 
‘H’-schakelpatroon

• Tevens is een 20x20 transmissie 
met optionele kruipbak met acht 
kruipversnellingen in de lage en 
middengroep beschikbaar

Ladervriendelijke Powershuttle
• T4S-modellen worden aangeboden met 

een op de stuurkolom gemonteerde 
hydraulische Powershuttle

• Voor toepassingen met de voorlader 
of snel keren op de wendakker zorgt 
de hydraulische Powershuttle voor een 
enorme productiviteitsverhoging

km/u

km/u

VOORUIT

VOORUIT

ACHTERUIT 

ACHTERUIT 
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Wendbaarheid met 
tweewielaandrijving
• T4S-tractoren met twee-

wielaandrijving bieden een 
draaicirkel van 3,65 m

• Ideaal voor werkzaamheden 
in krappe ruimtes of 
voor licht werk met hooi, 
hakselen en toepassingen 
op het erf

Tractie met 
vierwielaandrijving
• Modellen met vierwielaan-

drijving hebben een onge-
remde draaicirkel van maar 
4,7 m

• Een T4S, uitgerust met een 
voordifferentieel met slipbe-
perking, levert tractie wan-
neer nodig en uitstekende 
wendbaarheid indien geen 
tractie nodig is

• Standaard voorzien van een 
mechanisch differentieel-
slot achteraan met pedaal-
bediening

Breed aanbod banden
• U kunt een T4S bestellen 

met de juiste band voor uw 
specifieke behoeften

• Er is een ruim assortiment 
banden beschikbaar naar-
gelang de vereisten van klei-
ne landbouw- en zuivelbe-
drijven en gespecialiseerde 
telers

Dynamische 
voorspatborden
• De stuurhoek is gemaxima-

liseerd dankzij de dynami-
sche voorspatborden lever-
baar op 4WA-modellen

• Een veermechanisme voor-
komt dat de spatborden het 
tractorchassis raken, en 
zorgen ervoor dat het wiel 
verder kan tot de maximale 
stuuruitslag

3650 mm

As voor  
tweewielaandrijving (2WA)

11

As voor  
vierwielaandrijving (4WA)

4715 mm
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Met een achterhef met hefvermogen tot 3000 kg heeft een 
T4S-tractor genoeg kracht om met verschillende volledig 
gemonteerde werktuigen te werken, waardoor deze veelzijdige 
tractor veel meer aankan dan tractoren van de concurrentie met 
vergelijkbaar vermogen. Daarbovenop komt nog een krachtig 
hydraulisch debiet tot 47,7 l/min en keuze uit tot drie achter- en 
twee centraal gemonteerde regelventielen. Plus een keuze uit 
540/540E en een rijafhankelijke aftakas. Een T4S is misschien 
eenvoudig, maar verre van basic!

Lift-O-Matic™ om snel te keren
Met een T4S-tractor geniet u van de bewezen voordelen van  
Lift-O-Matic. Met dit systeem, dat zijn nut op vele generaties 
New Holland-tractoren bewees, kunnen werktuigen met de 
vingertoppen snel omhoog en omlaag gebracht worden tot een 
vooraf ingestelde positie. Tijdens het keren op de wendakker 
hoeft u enkel een schakelaar over te halen om de achterhef tot 
een vooraf ingestelde maximumhoogte te heffen, en opnieuw 
om de hef weer tot een door u gekozen instelling te laten dalen.

Sterk en eenvoudig instelbaar
De achterhef van T4S-tractoren beschikt over het beproefde  
New Holland-ontwerp, met telescopische afstelling van de 
onderste hefarmen en verstelbare hefstangen of alternatieve 
snelkoppelingen. De CAT II-achterhef werd onderworpen aan 
strenge test- en kwaliteitsprocedures en heeft een maximaal 
hefvermogen van 3000 kg*, om met de zwaarste, achteraan 
gemonteerde werktuigen te werken.
* met hulphefcilinder

Gewoon veelzijdig.
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Centraal gemonteerde 
regelventielen.  
Niet alleen voor laders.
Een voorbereidingspakket 
voor laders omvat twee cen-
traal gemonteerde regelven-
tielen die worden bediend met 
de ergonomisch geplaatste 
joystick. Op die manier kan 
de T4S met verschillende 
gespecialiseerde werktuigen 
werken, inclusief vooraan 
gemonteerde werktuigen.

Drie regelventielen 
achter
Tot drie regelventielen aan de 
achterkant kunnen uitgerust 
worden, voor een hydraulisch 
pompdebiet van 47,7 l/min, 
onafhankelijk van het stuurcir-
cuit.

Aftakas met economisch toerental
Het aftakassysteem met directe aandrijving reduceert 
vermogensverliezen van de motor en het aantal slijtagedelen 
in de transmissie, voor meer productiviteit en betrouwbaarheid. 
Met de aftakaskoppeling, die wordt geactiveerd via een 
speciale hendel in de cabine, waarmee ook de zachte start 
wordt ingeschakeld, kan de bestuurder een aangedreven 
werktuig geleidelijk van vermogen voorzien. Er is een aanbod 
aftakastoerentallen beschikbaar, waaronder rijsnelheid,  
540 en 540 ECO.
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New Holland diensten.

Financiering op maat van uw bedrijf
CNH Industrial Capital, de financiële afdeling van New Holland, 
is een gevestigde waarde en wordt gerespecteerd binnen de 
landbouwsector. Advies en financiële pakketten op maat van uw 
specifieke behoeften zijn er beschikbaar. Dankzij CNH Industrial 
Capital geniet u van de gemoedsrust die u krijgt wanneer u in zee 
gaat met een financieringsbedrijf dat zich in landbouw specialiseert.

Opgeleid voor de beste ondersteuning
Uw toegewijde New Holland-dealertechnici worden regelmatig 
bijgeschoold. Dit gebeurt zowel via online cursussen als door 
middel van intensieve klassikale sessies. Deze geavanceerde 
aanpak zorgt ervoor dat uw dealer steeds over de nodige 
deskundigheid beschikt om met de nieuwste en meest 
geavanceerde New Holland producten te werken.

New Holland-app
Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News -  
Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy

New Holland stijl
Wilt u dat New Holland deel uitmaakt van uw dagelijks 
leven? Neem een kijkje in de uitgebreide selectie op  
www.newhollandstyle.com. Een volledige reeks artikelen is 
er beschikbaar, zoals onder meer duurzame werkkledij en 
een uitgebreide selectie schaalmodellen. En nog zoveel meer.  
New Holland. Zo persoonlijk als uzelf.
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New Holland-motor* S8000 S8000 S8000

Aant. cilinders / inhoud / kleppen / Tier-Stage emissieniveau 3 / 2930 / 4 / 4A-3B 3 / 2930 / 4 / 4A-3B 3 / 2930 / 4 / 4A-3B

Aanzuiging Met turbocompressor Met turbocompressor Met turbocompressor

Tussenkoeler l l l

Goedgekeurd biodieselmengsel B5** B5** B5**

CEGR- en DOC-nabehandelingssysteem l l l

Nominaal motorvermogen ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 41/55 48/65 55/75

Nominaal motortoerental (tpm) 2300 2300 2300

Max. koppel ISO TR14396 (Nm bij tpm) 258 bij 1400 291 bij 1400 341 bij 1400

Koppelreserve (%) 54 47 48

Koelmethode Vloeistof Vloeistof Vloeistof

Inhoud brandstoftank (L) 82 82 82

Onderhoudsinterval (uur) 300 300 300

Transmissie

8x8 Synchro Shuttle™-transmissie (2WA / 4WA)

Maximumsnelheid vooruit (km/u) 30 30 30

Minimumsnelheid vooruit (km/u) 2,27 2,27 2,27

12x12 Synchro Shuttle™-transmissie (4WA)

12x12 Hydraulische Powershuttle-transmissie (4WA)

Maximumsnelheid vooruit (km/u) 40 40 40

Minimumsnelheid vooruit (km/u) 0,83 0,83 0,83

20x20 Synchro Shuttle™-transmissie met kruipversnelling (4WA)

20x20 Hydraulische Powershuttle-transmissie met kruipversnelling (4WA)

Maximumsnelheid vooruit (km/u) 40 40 40

Minimumsnelheid vooruit (km/u) 0,14 0,14 0,14

Kruipbak l l l

Vooras

4WA-vooras O O O

Stuurhoek 2WA / 4WA (°) 52 / 45 52 / 45 52 / 45

Asuitslag (°) 11 11 11

Min. draaistraal 2WA / 4WA (mm) 3650 / 4715 3650 / 4715 3650 / 4715

Mechanische inschakeling differentieelslot l l l

Hydraulisch systeem

Hydraulisch pompdebiet (l/min) 47,7 47,7 47,7

Mechanische trekkrachtregeling met open centrum l l l

Detectiesysteem van de trekkracht van de topstang l l l

Lift-O-Matic™-systeem l l l

Doorlopende hefcapaciteit door het bereik (610 mm achter de kogeleinden) (kg) 1950 1950 1950

Maximaal hefvermogen aan kogeleinden met horizontale armen**** (kg) 3000 3000 3000

Categorie achterhef I & II I & II I & II

Max. aant. kleppen achteraan 3 3 3

Max. aant. centraal gemonteerde kleppen 2 2 2

Mechanische joystickbediening voor centraal gemonteerde kleppen O O O

Aftakas

540 / 540E O O O

540 l l l

Grondsnelheid O O O

Bestuurdersomgeving 

Geveerd platform (met ROPS) l l l

Geveerde comfortstoel l l l

Luchtgeveerde stoel (Cabine) O O O

Airconditioning O O O

Gewichten - ROPS

Gewicht 2WA / 4WA (kg) 2550 / 2850 2550 / 2850 2550 / 2850

Max. toelaatbaar gewicht 2WA / 4WA (kg) 4500 / 4800 4500 / 4800 4500 / 4800

Gewicht - Cabine

Gewicht 2WA / 4WA (kg) 2800 / 3100 2800 / 3100 2800 / 3100

Max. toelaatbaar gewicht 2WA / 4WA (kg) 4500 / 4800 4500 / 4800 4500 / 4800

Afmetingen

Met achterbandenmaat*** 380/70R28 420/70R28 480/70R30

Wielbasis 2WA / 4WA (mm) 2085 / 2123 2085 / 2123 2085 / 2123

Totale lengte (mm) 3915 3915 3915

Hoogte tot bovenkant midden ROPS vanaf middelste as (mm) 1836 1836 1836

Hoogte tot bovenkant ROPS vanaf middelste as (mm) 1845 1845 1845

Spoorinstelling voorwielen (min. / max.) (mm) 1447 / 1877 1447 / 1877 1447 / 1877

Spoorinstelling achterwielen (min. / max.) (mm) 1442 / 1955 1446 / 1928 1527 / 1928

Modellen T4.55S T4.65S T4.75S

l Standaard     O Optioneel     – Niet leverbaar      * Ontwikkeld door FPT Industrial     ** Onder voorwaarden     *** Achterbanden anders dan genoemd beschikbaar (380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 
480/70R30)     **** met hulphefcilinder



Topbeschikbaarheid
We zijn er altijd voor u: 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, heel het jaar 
door! Welke informatie u ook nodig 
hebt, wat uw probleem of vraag 
ook is, u hoeft enkel het gratis 
nummer* van de New Holland  
Top Service te bellen.

Topsnelheid
Supersnelle levering van 
onderdelen: wanneer u ze nodig 
hebt, waar u ze nodig hebt!

Topprioriteit
Snelle oplossingen tijdens het 
seizoen: omdat uw oogst niet kan 
wachten!

Toptevredenheid
Wij zoeken de oplossing die u  
nodig hebt, volgen ze op en 
houden u op de hoogte: tot u 100% 
tevreden bent!

 Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 

het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het 
volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. 
Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

New Holland Top Service: 
klantenondersteuning en –informatie.

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is 
mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 02/18 - (Turijn) - 170012/NLO

BIJ UW DEALER

www.newholland.com
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