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NOWY, LEKKI I KOMPAKTOWY CIÑGNIK
STWORZONY DLA PROFESJONALNYCH
SADOWNIKÓW

Firma New Holland szczyci si´ wieloletnim doÊwiadczeniem oraz wiodàcà pozycjà rynkowà w dziedzinie produkcji ciàgników
specjalistycznych do pracy w sadach. Nowe ciàgniki z serii T3F zaprojektowano i stworzono z myÊlà o profesjonalnych
sadownikach poszukujàcych wyjàtkowo wydajnej, kompaktowej maszyny o mocy od 50 do 72 KM. Maszyny te z ∏atwoÊcià
poruszajà si´ mi´dzy rz´dami roÊlin, zapewniajàc wysokà wydajnoÊç oprysku, uprawy i transportu. Ciàgniki kontynuujà
tradycj´ oferowania doskona∏ego poziomu ergonomii pracy operatora, zapewniajàc mu komfortowe miejsce pracy wyposa˝one
w proste i intuicyjne w obs∏udze elementy sterowania. JeÊli szukasz kompaktowej maszyny do pracy w sadzie, tylko ciàgnik
New Holland zmieÊci si´ pomi´dzy rz´dami Twoich upraw.



MOCNE I KOMPAKTOWE
Ciàgniki z serii T3F, w tym flagowy model T3.75F o mocy 72 KM, nap´dzane sà oszcz´dnymi 
i ˝ywotnymi silnikami trzycylindrowymi i oferujà niezrównanà wydajnoÊç oraz kompaktowe wymiary.

UNIWERSALNOÂå W ZASTOSOWANIACH SPECJALISTYCZNYCH
Niewiele ciàgników specjalistycznych mo˝e wykazaç si´ uniwersalnoÊcià charakterystycznà 
dla maszyn z serii T3F. Niska masa i kompaktowe wymiary dajà tym maszynom przewag´ 
przy pracy w ograniczonych przestrzeniach sadów i winnic.

KOMFORT WYDAJNOÂCI
Cechà wyró˝niajàcà ten ciàgnik jest najwy˝szy w klasie poziom ergonomii. Zapewnienie komfortu
operatorowi podczas wielogodzinnej pracy by∏o priorytetem podczas projektowania maszyny i jest 
to wyraênie widoczne w rozmieszczeniu elementów sterowania.

DOSKONA¸A HYDRAULIKA 
Ciàgnik T3F oferuje bogate wyposa˝enie hydrauliczne, udêwig 2277 kg oraz dwa zewn´trzne
si∏owniki podnoszenia. Oddzielne pompy zasilajà uk∏ad hydrauliczny oraz uk∏ad kierowniczy.
Przyjazny u˝ytkownikowi system Lift-O-Matic™ u∏atwia obs∏ug´ tylnego uk∏adu mocowania narz´dzi.



NAJWY˚SZY POZIOM ERGONOMII 
I KOMFORTU PRACY OPERATORA

WARUNKI PRACY OPERATORA4 5

Amortyzowana platforma nowych maszyn z serii T3F zapewnia skuteczne t∏umienie ha∏asu i drgaƒ, oferujàc niezrównany poziom
komfortu, ergonomii i ∏atwoÊci obs∏ugi. Po zaj´ciu du˝ego, regulowanego fotela operator dysponuje nieograniczonà widocznoÊcià 
we wszystkich kierunkach oraz widocznoÊcià przymocowanych narz´dzi. Wszystkie elementy sterowania sà logicznie rozmieszczone
i ∏atwo dost´pne. Przejrzysty i intuicyjny w korzystaniu panel wskaêników prezentuje wszystkie niezb´dne informacje dotyczàce
najwa˝niejszych parametrów eksploatacyjnych. P∏ynna zmiana kierunku jest mo˝liwa dzi´ki praktycznej dêwigni przek∏adni nawrotnej. 
Wszystkie elementy zaprojektowano w celu ograniczenia zm´czenia operatora i zwi´kszenia wydajnoÊci pracy. 
To cecha charakterystyczna produktów marki New Holland.



ELEMENTY STEROWANIA WE W¸AÂCIWYCH MIEJSCACH
Niemal wszystkie istotne dêwignie sterowania sà usytuowane po prawej stronie kabiny. Drà˝ek zmiany
biegów zosta∏ wygodnie umiejscowiony w zasi´gu r´ki operatora, dzi´ki czemu przestrzeƒ w kabinie jest
efektywnie wykorzystywana. Dêwignie uk∏adu hydraulicznego sprytnie umieszczono na prawym b∏otniku
maszyny, tworzàc uporzàdkowane Êrodowisko pracy operatora.

ZAAWANSOWANY PROJEKT
Ukryty t∏umik i wlot powietrza zapewniajà nieograniczonà widocznoÊç ponad pochy∏à
maskà. Aby wyeliminowaç z pola widzenia przed maszynà wszystkie przeszkody, mo˝na
ca∏kowicie z∏o˝yç ram´ bezpieczeƒstwa ROPS. Przynosi to oczywiste korzyÊci w sadach 
i winnicach, gdzie zaokràglone profile pozwalajà na ograniczenie uszkodzeƒ plonów.
Innym nowym elementem wyposa˝enia sà podwieszane peda∏y. Ich zastosowanie 
sprzyja wygodniejszej eksploatacji i zapewnia wi´cej miejsca na nogi.



NISKA EMISJA - WYSOKA
WYDAJNOÂå

SILNIK, PRZEK¸ADNIA I NAP¢D6 7

Wszystkie modele z serii T3F wyposa˝ono w trzycylindrowe silniki FPT Industrial
S8000 z turbospr´˝arkà i ch∏odnicà mi´dzystopniowà, które oferujà moc
znamionowà 50, 55, 65 i 72 KM przy 2300 obr./min. Te wytrzyma∏e i sprawdzone
jednostki nap´dowe charakteryzujà si´ wyjàtkowà wydajnoÊcià i osiàgajà
maksymalny moment obrotowy przy niskiej pr´dkoÊci obrotowej. Dodatkowo 
sà nieskomplikowane i niedrogie w konserwacji. Kompaktowe i dynamiczne
trzycylindrowe, zasadniczo mechaniczne silniki o pojemnoÊci 2,9 litra sà zgodne 
z normami emisji Tier 3A, wytwarzajà niewiele ha∏asu i drgaƒ, a dzi´ki
kompatybilnoÊci z paliwem biodiesel 100% oferujà znaczàcà oszcz´dnoÊç paliwa.

D¸U˚SZA PRACA
Du˝y, 50-litrowy zbiornik paliwa oraz obni˝one zu˝ycie
paliwa sprawiajà, ˝e ciàgniki z serii T3F mogà pracowaç
przez wyd∏u˝one okresy bez koniecznoÊci tankowania.

Sustainable Efficient Technology



SZEROKI WYBÓR PRZEK¸ADNI 
O WYSOKIEJ SPRAWNOÂCI
ELASTYCZNA PRZEK¸ADNIA NA KA˚DÑ OKAZJ¢
Po niezwykle wnikliwym przeanalizowaniu potrzeb klientów
zaoferowaliÊmy przek∏adni´ Synchro Shuttle™ w wersji
12x12 o pr´dkoÊci maksymalnej 30 lub 40 km/h oraz
wariancie 20x20 o pr´dkoÊci maksymalnej 40 km/h
wyposa˝onym w reduktor. Dzi´ki bardzo niskim
pr´dkoÊciom osiàganym przy zastosowaniu reduktora,
ciàgniki T3F mogà pracowaç z pr´dkoÊcià nawet 0,10 km/h,
która doskonale sprawdza si´ przy wykorzystywaniu
specjalistycznych narz´dzi siewnych. Przy intensywnym
wykorzystaniu WOM dost´pne sà pr´dkoÊci jazdy 
do przodu ju˝ od 0,2 km/h.

P¸YNNA ZMIANA KIERUNKU JAZDY
System Synchro Shuttle™ sprawia, ˝e zmiany kierunku odbywajà
si´ szybko i bez u˝ycia drà˝ka zmiany biegów. Operator u˝ywa
tylko specjalnej dêwigni nawrotnika i sprz´g∏a. Co z tego
wynika? P∏ynna zmiana kierunku, wi´ksza wygoda i wydajnoÊç.

OPTYMALIZOWANIE PRZYCZEPNOÂCI
Wszystkie modele zosta∏y standardowo wyposa˝one w
elektrohydrauliczny mechanizm za∏àczania nap´du na cztery
ko∏a oraz blokady mechanizmów ró˝nicowych obu osi. Na osi
przedniej zastosowano samoblokujàcy mechanizm ró˝nicowy, 
a ostatnie ko∏a planetarne osi tylnej sà zamkni´te w obudowie
sprz´g∏a. To nowoczesne rozwiàzanie konstrukcyjne sprzyja
wi´kszej wytrzyma∏oÊci i niezawodnoÊci.

12x12

20x20

12x12

20x20

Synchro Shuttle™ 
(30 km/h)

Synchro Shuttle™ 
(z biegami pe∏zajàcymi /
30 km/h)

Synchro Shuttle™ 
(40 km/h)

Synchro Shuttle™ 
(z biegami pe∏zajàcymi /
40 km/h)
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KOMPAKTOWE WYMIARY,
WYJÑTKOWE MO˚LIWOÂCI,
DOSKONA¸E OSIÑGI

WOM I UK¸AD HYDRAULICZNY8 9

Nowe ciàgniki T3F sà l˝ejsze i krótsze od nagradzanych maszyn specjalistycznych z serii T4000F/N/V, ale dorównujà
starszemu „rodzeƒstwu” pod wzgl´dem oferowanych mo˝liwoÊci. Hydrauliczny tylny uk∏ad zawieszenia z dwoma
zewn´trznymi si∏ownikami hydraulicznymi, maksymalny udêwig do 2277 kg oraz system Lift-O-Matic™ sà oferowane
standardowo. Ciàgnik wyposa˝ony jest w dwie niezale˝ne pompy uk∏adu hydraulicznego i kierowniczego, maksymalnie 
3 zawory zdalne oraz WOM ze wspomaganiem o 3 pr´dkoÊciach.

NIEWIELKI PROMIE¡ SKR¢TU
ZWI¢KSZA WYDAJNOÂå
Ciàgniki New Holland sà uznawane za
liderów w swojej klasie pod wzgl´dem
∏atwoÊci manewrowania. Maszyny z serii T3F
nie stanowià wyjàtku w tej kwestii. Poniewa˝
rozstaw osi ciàgnika wynosi 186 cm, mo˝e
on oferowaç promieƒ skr´tu wynoszàcy
zaledwie 3,4 m.

ROZSTAW OSI 1,86 m

R 3,4 m



UK¸AD MECHANICZNO-HYDRAULICZNY 
Z SYSTEMEM LIFT-O-MATIC™
Mechanicznie sterowany hydrauliczny uk∏ad zawieszenia narz´dzi
skonstruowany na potrzeby maszyn z serii T3F wyposa˝ono w dwa
zewn´trzne si∏owniki hydrauliczne, co pozwoli∏o po∏àczyç niewielki profil z
imponujàcym udêwigiem wynoszàcym 2277 kg. Uk∏ad Lift-O-Matic™ jest
standardowym wyposa˝eniem tych maszyn i umo˝liwia unoszenie i
opuszczanie narz´dzi do poprzedniego ustawienia za pomocà jednego
elementu sterowania umieszczonego na konsoli po prawej stronie.
Szybkoz∏àcza u∏atwiajà proces mocowania narz´dzi.

DU˚Y WYBÓR PR¢DKOÂCI OBROTOWYCH WOM
Wszystkie modele z serii T3F wyposa˝ono w standardowy WOM o dwóch
pr´dkoÊciach roboczych: 540 i 540E. Wersja z trzema trybami pracy: 540,
540E oraz proporcjonalnym do pr´dkoÊci jazdy jest oferowana opcjonalnie.
Prze∏àcznik wyboru pr´dkoÊci znajduje si´ na konsoli. Uruchamianie WOM
jest sterowane wspomaganà dêwignià, która pozwala na obni˝enie wartoÊci
ciÊnienia roboczego niezb´dnego do za∏àczenia sprz´g∏a. Dzi´ki temu r´czne
regulowanie przekazywania mocy do narz´dzia sta∏o si´ proste.

MOC HYDRAULICZNA NA MIAR¢ POTRZEB
Ciàgniki z serii T3F dysponujà standardowo pompà o wydajnoÊci 52 l/min.
Uk∏ad kierowniczy jest zasilany z oddzielnej pompy o wydajnoÊci 32 l/min,
zatem pompa g∏ówna zawsze oferuje pe∏nà moc niezale˝nie od obcià˝enia
obwodu sterowania. Wszystkie ciàgniki mo˝na wyposa˝yç w nawet 3
zdalne zawory hydrauliczne.



DANE TECHNICZNE10 11

MODELE T3.50F T3.55F T3.65F T3.75F

Silnik New Holland Seria S8000 Seria S8000 Seria S8000 Seria S8000

Liczba cylindrów / zaworów 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2

Poziom emisji spalin Tier 3/Poziom 3A Tier 3/Poziom 3A Tier 3/Poziom 3A Tier 3/Poziom 3A

PojemnoÊç (cm3) 2930 2930 2930 2930

Wlot powietrza (urbospr´˝arka z ch∏odnicà koƒcowà) ● ● ● ●

Ch∏odnica mi´dzystopniowa ● ● ● ●

Zatwierdzona mieszanka biodiesel B100 B100 B100 B100

Moc znamionowa silnika wg ISO TR14396 – ECE R120 [kW/KM] 36,8/50 40,4/55 47,8/65 53/72

Znamionowa pr´dkoÊç obrotowa silnika (obr./min) 2300 2300 2300 2300

Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 (Nm @ obr./min) 201 @ 1400 220 @ 1400 261 @ 1400 295 @ 1400

Przyrost momentu obrotowego (%) 29,7 29,4 34,5 34,1

Wydech poziomy ● ● ● ●

System recyrkulacji gazów spalinowych EGR ● ● ● ●

Ch∏odzenie Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz

Optymalne zu˝ycie paliwa (g/kWh) 237 238 238 235

PojemnoÊç standardowego zbiornika paliwa (w litrach) 50 50 50 50

Skrzynia biegów

Blokada elektrohydraulicznego mech. ró˝nicowego z ty∏u ● ● ● ●

Uk∏ad hamulcowy mokry ● ● ● ●

12x12 30 km/h – mech. przek∏adnia nawrotna ● ● ● ●

Pr´dkoÊç minimalna (bez biegów pe∏zajàcych) (km/h) 0,73 0,73 0,73 0,73

20x20 (12x12 z biegami pe∏zajàcymi) 30 km/h – mech. przek∏adnia nawrotna O O O O

Pr´dkoÊç minimalna (z biegami pe∏zajàcymi) (km/h) 0,10 0,10 0,10 0,10

12x12 40 km/h – mech. przek∏adnia nawrotna O O O O

Pr´dkoÊç minimalna (bez biegów pe∏zajàcych) (km/h) 0,89 0,89 0,89 0,89

20x20 (12x12 z biegami pe∏zajàcymi) 40 km/h – mech. przek∏adnia nawrotna O O O O

Pr´dkoÊç minimalna (z biegami pe∏zajàcymi) (km/h) 0,12 0,12 0,12 0,12

OÊ przednia

OÊ przednia z nap´dem na 4 ko∏a (4WD) ● ● ● ●

Promieƒ skr´tu z osià przednià z nap´dem na 4 ko∏a (4WD) (mm) 3400 3400 3400 3400

Samoblokujàcy mechanizm ró˝nicowy ● ● ● ●

Niezale˝na pompa uk∏adu kierowniczego (32 l/m) ● ● ● ●

Wahanie osi (°) 11 11 11 11

Uk∏ad hydrauliczny

WydajnoÊç pompy standardowej (l/min.) 52 52 52 52

Mechaniczne sterowanie zag∏´bianiem narz´dzia (MDC) ● ● ● ●

Uk∏ad Lift-O-Matic™ ● ● ● ●

Maks. udêwig na koƒcówkach kulowych przy poziomo po∏o˝onych ci´g∏ach (kg) 2277 2277 2277 2277

Tylny uk∏ad zawieszenia narz´dzi kategorii I i II z szybkoz∏àczami ● ● ● ●

Maksymalna liczba tylnych zaworów 3 (6 z∏àcz) 3 (6 z∏àcz) 3 (6 z∏àcz) 3 (6 z∏àcz)

Sterowanie przep∏ywem O O O O

WOM

Uruchomienie wspomagane ● ● ● ●

Pr´dkoÊç jazdy O O O O

540 obr./min ● ● ● ●

Ârodowisko operatora

Platforma podwieszona (ze sk∏adanà, centralnie mocowanà ramà bezpieczeƒstwa ROPS) ● ● ● ●

Masy*

Masa ca∏kowita (kg) 2200 2200 2200 2200

● Standard        O Opcja        * z oponami 200/70R16 – 320/70R20



Opony tylne: min.  320/70R20 320/70R20 320/70R20 320/70R20

maks. 360/70R24 360/70R24 360/70R24 360/70R24

Opony przednie: min. 200/70R16 200/70R16 200/70R16 200/70R16

maks. 280/70R16 280/70R16 280/70R16 280/70R16

A PrzeÊwit osi przedniej (mm) 215 215 215 215

B SzerokoÊç ca∏kowita: min.  (mm) 1350 1350 1350 1350

maks. (mm) 1710 1710 1710 1710

C Rozstaw osi (mm) 1863 1863 1863 1863

D D∏ugoÊç (mm) 3438 3438 3438 3438

E WysokoÊç do ko∏a kierownicy (mm) 1235 1235 1235 1235

F WysokoÊç ca∏kowita (mm) 2246 2246 2246 2246

G WysokoÊç do siedziska operatora (mm) 995 995 995 995

* z oponami 200/70R16 – 320/70R20

WYMIARY* T3.50F T3.55F T3.65F T3.75F
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NEW HOLLAND TOP SERVICE:
INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

NAJWY˚SZA SZYBKOÂå
Ekspresowa dostawa 
cz´Êci – zawsze na czas 
i w dowolne miejsce!

NAJWY˚SZY PRIORYTET
Szybkie rozwiàzywanie 
problemów w czasie sezonu –
zbiory nie mogà czekaç!

NAJWY˚SZY POZIOM
ZADOWOLENIA
Znajdujemy i wdra˝amy 
niezb´dne rozwiàzanie, 
na bie˝àco informujàc klienta – 
a˝ b´dzie w 100% zadowolony!

TWÓJ LOKALNY DEALER

New Holland What’s App!
Zeskanuj kod QR i pobierz aplikacje

www.newholland.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia mogà dotyczyç
wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca: New Holland Brand Communications.
Bts Adv. – 12/14 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 140001/POL

NAJWY˚SZA DOST¢PNOÂå
Zawsze jesteÊmy gotowi s∏u˝yç
pomocà – 24 godziny na dob´, 
7 dni w tygodniu, przez ca∏y rok!
Niezale˝nie od tego, jakiej
informacji potrzebujesz, jaki masz
problem czy proÊb´, wystarczy, 
˝e zadzwonisz pod numer telefonu
00800 64 111 111 lub do
najbli˝szego dealera New Holland.
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