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EEN NIEUWE GENERATIE TRACTOREN VOOR
TOEKOMSTGERICHTE LANDBOUWERS

MAXIMALE VEELZIJDIGHEID
New Holland weet dat de T5 zal worden gebruikt in talloze toepassingen en daarom werd hij ontworpen voor
standaard veelzijdigheid. Hij voelt zich perfect thuis op het veld, op de weg, in de schuur of op het erf en kan
moeiteloos worden ingezet voor vervoer, aftakaswerk, werk met de hefinrichting of zelfs voor openbare werken en
onderhoud van tuinen en parken. Met een volledig aanbod aftakastoerentallen, een transparant dakluik en een
hefinrichting voor en achter wordt hij uw perfecte partner.

VERMOGEN EN PRODUCTIVITEIT
De T5 wordt aangedreven door Common Rail motoren die helemaal voldoen aan de strenge Tier 4A-
emissienormen, zodat u beschikt over een vermogen per gewichtseenheid van slechts 37,3 kg/pk voor uitstekende
prestaties en een indrukwekkende brandstofbesparing. De hydraulische, op de stuurkolom gemonteerde
Powershuttle garandeert supersnelle richtingveranderingen, en het imponerend hydraulisch debiet van 84 l/min
vermindert de ladercyclusduur met seconden. T5. Brengt productiviteit op een totaal nieuw niveau.



EXACT WAT DE MOTORKAP VERMELDT
De prestaties van de T5-reeks zijn onmiddellijk duidelijk voor alle
gebruikers. Hoe? Eenvoudig: ze staan op de motorkap. De eerste
twee karakters ‘T5’ verwijzen naar de tractorreeks en de volgende
twee of drie cijfers, bv. ‘115’, verwijzen naar het maximale
motorvermogen (afgerond tot de dichtstbijzijnde 5). Wat betekent dit
voor u? U kunt uw T5 gerust aankopen in het besef dat zijn prestaties
perfect aan uw wensen beantwoorden. Vertrouw op New Holland
voor de ultieme gemoedsrust inzake productiviteit.

ABSOLUUT RIJGENOT
Welkom bij de business class landbouw. De luxueuze VisionView™ cabine werd in virtual reality
rondom u ontworpen en is het resultaat van een uitgebreide consumentenraadpleging. 
De conclusie: een nieuwe referentie in tractorcomfort. De ergonomische Command Arc en de grootste
beglaasde oppervlakte in het segment verhogen de productiviteit. De krachtige airconditioning en een
grote bijrijdersstoel maken van de T5 de meest comfortabele plek op het landbouwbedrijf.

GEBRUIKSGEMAK
Als landbouwer wilt u meer tijd besteden aan het werk en minder aan het onderhoud van uw tractor.
Dankzij de buitengewoon lange onderhoudsintervallen van 600 uur, de indrukwekkende
brandstofzuinigheid en de eenvoudige dagelijkse controles, plus de eendelige motorkap en de vanop
de begane grond bereikbare onderhoudspunten, is het onderhoud van uw tractor een fluitje van een cent.
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EEN NIEUWE VISIE OP CABINECOMFORT

BESTUURDERSOMGEVING

BREDE DEUREN VOOR EEN 
MAKKELIJKE TOEGANG
Door de volledig opengaande deuren kunt u vlot in- en
uitstappen. Links of rechts, de keuze is aan u. Reken
daarbij een vlakke vloer en zwevende voetpedalen die
de vermoeidheid beperken, en uw comfort is verzekerd.

UW LADER ALTIJD IN UW GEZICHTSVELD
Het transparante dakluik werd ontworpen voor een
perfect zicht op de lader op maximale hefhoogte, zonder
dat u uw hals moet rekken. De kleinste blinde vlek in het
segment verbetert de productiviteit nog meer. Op de
heetste dagen opent u het dakluik voor verluchting en
trekt u het geïntegreerde zonnescherm erover, als
bescherming tegen de krachtigste zonnestralen.

De luxueuze VisionView™ cabine werd ontworpen voor een toonaangevende bestuurderservaring. Panoramisch zicht is
verzekerd. Altijd. Volg de zijmaaiers nauwkeurig dankzij de gebogen en opengaande zijruiten. Gedaan met nachtmerries
over het aankoppelen van werktuigen: de verlengde achterruit waarborgt onbelemmerd zicht op het aangekoppelde
werktuig. De verplaatste uitlaat zorgt ervoor dat u meer dan genoeg ruimte hebt om de weg of het veld voor u in het oog
te houden. U zit comfortabel en kunt de positie van de kantelbare stuurkolom en het dashboard precies afstellen.



VERLICHT UW LANDBOUWBEDRIJF
Een volledig assortiment werklichten is standaard
op alle modellen. Ze kunnen gericht worden voor
elke toepassing en bieden een breed
lichtspectrum. Verander de nacht in dag om het
werk te verlichten. De lichten zijn gemakkelijk te
bedienen via een speciale schakelaar op de B-stijl.

LANDBOUW MET MUZIEK
De volledige reeks beschikt over een
makkelijk te bedienen radio. U kiest uw
favoriete radiozender nu nog vlotter tijdens het
rijden dankzij de grote, versterkte knoppen.
Voor muziekliefhebbers is er ook een MP3
AUX-plug met een persoonlijk opbergvakje.

DE BESTE STOEL OP HET
LANDBOUWBEDRIJF
De optionele luchtgeveerde luxestoel kan precies
naar uw wensen worden afgesteld. Wanneer u
vele uren in de tractor doorbrengt, geniet u van
de zachtste rit ooit, dankzij het verbeterde
comfort van de verwarmde, semiactieve Auto
Comfort-stoel. Deze is voorzien van een groot
luchtreservoir om trillingen op te vangen. U kunt
ook passagiers uitnodigen dankzij de grote
bijrijdersstoel met veiligheidsgordel.

COOLE KLIMAATREGELING
Het gloednieuwe airconditioningsysteem
beschikt over de dual fan-technologie voor
uitstekende prestaties, zelfs tijdens de heetste
zomers en de koudste winters. 
U kunt tot 10 luchtopeningen afzonderlijk
positioneren om de luchtstroom te controleren.
Dit zorgt voor een optimaal comfort voor heel
het lichaam, maar kan ook worden gebruikt
om de voorruit supersnel te ontdooien. De op
de B-stijl gemonteerde bedieningen liggen
perfect in de hand en kunnen tijdens het rijden
intuïtief worden versteld.
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EEN OP DE LANDBOUWER GERICHT ONTWERP

IN DE VIRTUELE WERELD ONTWORPEN VOOR DE REALITEIT
De cabine werd rondom u, de landbouwer, ontworpen. Hoe? U was
het middelpunt van de ontwerpfase. 
Alle hoofdbedieningen, ontwikkeld en getest met behulp van
geavanceerde virtual-realitytechnieken en verfijnd met de hulp van onze
virtuele landbouwer Jack, zijn op de Command Arc samengebracht.
Dankzij deze ergonomische cluster kunt u de meest gebruikte
werkzaamheden uitvoeren zonder dat u zich in bochten moet wringen.
Zo verkrijgt u een hogere productiviteit en wordt u minder snel moe.

LADERBEDIENING AAN UW VINGERTOPPEN •
Regel tot vier centraal gemonteerde regelventielen
met de geïntegreerde joystick, die vanuit de
bestuurderszetel wordt bediend, voor meer comfort
en productiviteit. De mechanische joystick werd
ideaal gepositioneerd op de bedieningsboog, voor
intuïtief werk. De elektronische optie, die zich op het
uiteinde van de armleuning van de stoel bevindt,
biedt een ergonomische uitmuntendheid die doet
denken aan de met vele prijzen bekroonde
SideWinder II. De keuze bij uitstek voor
laderintensieve veeteeltbedrijven.

De geavanceerde EDC-bedieningen zijn ideaal
geplaatst om de daalsnelheid, hoogtebeperking,
gevoeligheid en slip nauwkeurig af te stellen, voor
uniforme bewerking en maximale trekkracht •

De ergonomisch geplaatste hendel voor de
kruipversnelling ligt perfect in de hand •

Bescherm uw werktuigen en tractor met de soft-
start aftakasinstelling •

Kies vierwielaandrijving en differentieelvergrendeling
eenvoudig met een druktoetsschakelaar •

De aftakas wordt positief en veilig aan- en 
uitgezet dankzij de druk-trekschakelaar •

Tot drie afstandsbediende kleppen worden soepel
en ergonomisch bediend met de speciale hendels •

Stel uw snelheid nauwkeurig af met het eenvoudig
te gebruiken handgas •



BEELDSCHERMEN ZIJN WELKOM
Een monitorsteun met volledig regelbare positie-instellingen kan uitgerust
worden voor persmonitors en bedieningskasten, perfect voor
werkzaamheden in het grasland. 
De bedieningen zijn in de natuurlijke gezichtslijn geplaatst, voor extra
veiligheid. Oncomfortabele hoofdbewegingen die leiden tot een stijve nek
behoren voortaan tot het verleden.

UITSTEKEND ZICHT IN ÉÉN OOGOPSLAG
De duidelijk zichtbare instrumentencluster beweegt mee met de volledig
kantelbare stuurkolom, voor permanent ongehinderd zicht op de
belangrijkste werkingsparameters. Raadpleeg het gloednieuwe, gemakkelijk
af te lezen puntrasterdisplay voor onmiddellijke werkingsinformatie. Richting,
bewerkte oppervlakte en onderhoudsgegevens zijn duidelijk aangegeven in
het driedelig display.
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ZUIVERE PRESTATIES.
GROTERE PRODUCTIVITEIT

MOTOR

COMMON RAIL. GEZOND VERSTAND
De complete T5-reeks beschikt over 3,4 liter Common Rail F5C-motoren die ontwikkeld zijn door FPT Industrial,
volledig in overeenstemming met de strenge Tier 4A-emissienormen. New Holland introduceerde Common Rail 
in de landbouw in 2003, en de geoptimaliseerde motoren in de T5-reeks zijn uitgerust met de jongste generatie van
deze brandstofzuinige technologie. Deze krachtige, superstille motoren ontwikkelen een vermogen tussen 
99 en 114 pk en een koppel tot 461 Nm, voor gewaarborgde productiviteit en gebruikerscomfort. Reken daarbij 
een vermogen per gewichtseenheid van precies 37,3 kg/pk, en de T5 is uw perfecte landbouwpartner.

EFFICIËNTE REACTIE
Common Rail maakt gebruik van precisiebrandstoftechnologie, voor
groter reactievermogen en meer brandstofzuinigheid. Kortom, u
behoudt de prestaties maar beheerst toch uw brandstoffacturen.
Bovendien wordt een maximaal vermogen bereikt bij slechts 1900 tpm
en is dit beschikbaar tot 2300 tpm, het meest gebruikte werkbereik,
voor verbeterde productiviteit bij alle toepassingen, inclusief
aftakaswerk en wegtransport. Een vlakkere maximale koppelcurve
in het hele optimale werkbereik verbetert bovendien uw operationele
flexibiliteit.

UITZONDERLIJK ZUINIG
BRANDSTOFVERBRUIK
De bestaande Tier 3 Nef-motorenserie is een
gevestigde waarde voor zuinig brandstofverbruik.
De nieuwe Tier 4A F5C motoren die profiteren 
van de Common Rail-technologie in T5 
tractoren gaan nog een stap verder. Dankzij 
de precisiebrandstoftechnologie werd het
brandstofverbruik aanzienlijk geoptimaliseerd
vergeleken met bestaande T5000-modellen.
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T5.115 Vermogenscurve

T5.115 Koppelcurve



MEER WERKTIJD, MINDER
ONDERHOUD
Een geperfectioneerd technisch ontwerp
betekent minder nood aan onderhoud.
Alle T5-modellen beschikken over de
meest geavanceerde 600-uur onder-
houdsintervallen van New Holland, en ze
werken allen op gemakkelijk te verkrijgen
standaard oliën. 
Kies New Holland voor zuinigheid,
minder uitvaltijd en milieubescherming.

CLEAN ENERGY LEADER
De hele T5-reeks maakt gebruik van de
gekoelde uitlaatgasrecirculatie (CEGR),
voor Tier 4A conformiteit. Dit sluit aan bij
de New Holland Tier 4A-strategie die
voorziet in het gebruik van de ECOBlue™
SCR-technologie op producten met
krachtige motoren, en CEGR op
producten met minder krachtige motoren
met minder koelvereisten, en waarvoor
de totale productafmetingen van cruciaal
belang zijn.

BLIJVEN DOORGAAN IN MOEILIJKE
OMSTANDIGHEDEN
New Holland is gepassioneerd door de
overgangsrespons. Wat is dat precies? 
Dat is nu net uw productiviteitsgarantie: vraagt u
meer, dan geven uw reactieve motor en zijn
enorme 35% reservekoppel u meer. In de praktijk,
wanneer u in veeleisende omstandigheden werkt,
bijvoorbeeld bij het voordroogpersen met
ongelijke zwaden, zullen de rijsnelheid en
aftakastoerental gelijk blijven, zelfs wanneer de
grootste pakken in de balenpers worden geladen.
Overgangsrespons. U kunt erop rekenen.

AANGEDREVEN DOOR FPT INDUSTRIAL
New Holland staat niet alleen inzake Tier 4A-technologie. 
Wij kunnen rekenen op de ervaring van onze
motorenontwikkelingspartner: FPT Industrial.
Baanbrekers: Fiat vond de Common Rail-technologie uit
in de jaren ’80 en bracht dit in 1997 op de markt in de 
Alfa Romeo 156. Zij waren de allereersten die deze
technologie op landbouwmachines introduceerden.
Baanbrekers. Altijd.
Zuiverder: Fiat S.p.A. heeft de laagste globale CO2 -
emissies van alle Europese autofabrikanten. Zuiverder.
Overal.
Bewezen: FPT Industrial heeft al meer dan 90.000 F5C-
motoren geproduceerd in de afgelopen 5 jaar.
Betrouwbaarheid. Bewezen. 
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10 11 TRANSMISSIE EN ASSEN

TRANSMISSIE-AANBOD OP MAAT

12X12 POWERSHUTTLE
De alomgekende 12x12 Powershuttle-transmissie is de perfecte keuze voor
algemene toepassingen, met een ideale spreiding van versnellingen in het
werkgebied, voortreffelijk om de rijsnelheid nauwkeurig af te stellen op allerlei
werktuigen. De traditionele, robuuste werking maakt deze transmissie uitstekend
geschikt voor gebruikers die houden van eenvoud en gemak.

TRAAG RIJDEN WAS NOG NOOIT ZO PRODUCTIEF
Een 20x20 Powershuttle met kruipversnelling is ideaal voor gespecialiseerd
werk, zoals bij groentekwekers. Met de hand planten of oogsten hoeft niet meer,
dankzij versnellingen van slechts 0,2 km/u. Een topsnelheid van 40 km/u blijft
behouden om de oogst naar uw landbouwbedrijf te brengen, voor veilige opslag.

Elke landbouwer heeft verschillende behoeften, en intelligente
innovatie betekent ook dat beproefde oplossingen worden
aangeboden voor meer efficiëntie. Dankzij een ruime selectie
transmissies vindt u, of u nu graag snel leeft of het liever rustig aan
doet, altijd de perfecte oplossing voor uw bedrijf. 



STANDAARD VIERWIELAANDRIJVING. NATUURLIJK!
Veeleisende landbouwers hebben sterke assen nodig, 
dus is vierwielaandrijving standaard op de T5-reeks. 
U kunt vlot en eenvoudig zowel de vierwielaandrijving als 
de differentieelvergrendeling inschakelen, dankzij de
ergonomisch geplaatste schakelaar op de bedieningsboog.
Maximaal effect, minimale inspanning. Bij transport wordt
de vierwielaandrijving automatisch ingeschakeld tijdens het
remmen voor extra rembekrachtiging, wat zorgt voor meer
veiligheid.

DUAL COMMAND MET POWERCLUTCH
De 24x24 Dual Command™ transmissie heeft een onder last
te schakelen Hi-Lo powershift. Bediend tijdens het rijden
verhoogt die het koppel op de wielen, voor minder vertraging
op hellingen. Dit is ook ideaal voor veeleisende
veldomstandigheden, aangezien Dual Command™ de
rijsnelheid met 15% vermindert, en het beschikbare koppel
tot 18% verhoogt. De exclusieve PowerClutch knop,
ergonomisch geplaatst achteraan de versnellingshendel,
schakelt tussen acht versnellingen in de drie grote bereiken
zonder dat het koppelingspedaal moet worden ingedrukt,
voor minder vermoeidheid tijdens lange werkdagen.

ERGONOMISCHE POWERSHUTTLE
De op de stuurkolom gemonteerde elektrohydraulische
Powershuttle kan worden bediend zonder dat u uw
hand van het stuur moet halen, voor extra veiligheid
tijdens het laden. U kunt zelfs de instelling van het
schakelgedrag regelen met een ergonomisch
geplaatste schakelaar op de B-stijl. Kies soft voor
algemene werkzaamheden op het veld, standaard
voor dagelijkse taken en de superstand om vrijwel
onmiddellijk van richting te veranderen tijdens
laderwerk. Wilt u nog meer? U kunt zelfs de instelling
veranderen tijdens het rijden.

BANDEN. DE KEUZE IS AAN U
De nieuwe T5 biedt toegang tot alle gebieden, 
met respect voor de bodem. Een groot aanbod
banden is beschikbaar, zoals de grootste R38-
banden met verbeterde vrije bodemafstand,
uitstekend geschikt voor groentekwekers. Dankzij
hun grote voetafdruk verminderen deze banden
ook de bodemverdichting en verbeteren ze de
trekkracht. De lage R30 banden die toegang
verlenen tot de laagste schuren zijn ook
verkrijgbaar. Bijzonder slijtvaste banden voor
gemeentewerken, bosbouw en graswerken
vervolledigen de lijst. Met New Holland is keuze
gewoon standaard.



12 13

PRODUCTIVITEIT VAN VOORLADER 
EN FRONTHEFINRICHTING 

VOORLADER EN FRONTHEF

New Holland beseft dat onmiddellijke integratie veel beter is dan iets dat er
achteraf wordt opgezet. Daarom is de T5 ontworpen met voorladers en
fronthefinrichtingen in gedachte. De T5 is volledig compatibel met de 
New Holland 700TL voorladers: de perfecte combinatie voor productiviteit.
Bovendien moet u niet langer kiezen tussen voorlader of fronthef; met de
nieuwe T5 beschikt u over beide!

FOPS: UW VEILIGHEIDSPARTNER
New Holland biedt u volmaakte gemoedsrust bij het laden, aangezien de T5
volledig conform is met FOPS (bescherming tegen vallende voorwerpen).

EEN STAP ACHTERUIT VOOR EEN VERBETERDE STABILITEIT
De laderarmen werden een volle 150 mm verder achteruit geplaatst naar het
midden van de tractor toe, waardoor het evenwicht van de volledige tractor
toeneemt. Zo werd het zwaartepunt van de T5 verplaatst, wat de algemene
stabiliteit tijdens het vervoeren van zware ladingen op volle hefhoogte
aanzienlijk verbetert.

LANG, STERK, PRODUCTIEF
De specificaties van het 700TL gamma zijn indrukwekkend: maximale
hefhoogtes van 4,07 meter en hefcapaciteiten tot 2304 kg, geen last is dus
te groot of te klein. De cijfers spreken voor zichzelf. Maar er is meer! De
hydraulische leidingen zijn geïntegreerd in het frame van de lader, om bij
precisiewerk het zicht naar voor aanzienlijk te verbeteren en om te
vermijden dat bij het werken in kleine gebouwen de lader ergens blijft
achterhaken.

SNEL KOPPELEN EN ONTKOPPELEN
Voorzetstukken kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten dankzij de
technologie van de snelkoppeling. De opzetstukken worden met één
koppelling vastgezet, voor minder tijd op het erf en meer tijd voor het werk.
Hebt u uw lader altijd nodig? Verminder uw werkingskosten door hem te
verwijderen wanneer u de lader niet nodig hebt. Hij beschikt immers over
zijn eigen ingebouwde houders voor een veilige opslag, en één
snelbevestiging laat alles nog vlotter verlopen.

MODELLEN 740TL 750TL

T5.95 ● O

T5.105 ● O

T5.115 ● O

● Aanbevolen    O Optioneel



MULTIFUNCTIONELE FRONTHEF 
EN AFTAKAS VOOR MEER FLEXIBILITEIT
De in de fabriek gemonteerde fronthef die tot 1850 kg kan heffen en
de 1000-toerental aftakas verbeteren de uitstekende veelzijdigheid
van deze serie. Hooi- en veevoerbedrijven die werken met vooraan
gemonteerde maaiers zullen zich afvragen hoe ze ooit zonder
hebben gekund! De standaard gemonteerde multifunctionele steun
vooraan biedt vier onderling verwisselbare opties voor meer
veelzijdigheid: kies gewoon tussen een gewichtendrager, een
fronthef, een frontaftakas (uitstekend voor openbare werken) en de
topper van de serie: de fronthef- en aftakascombinatie. Deze optie
komt uitstekend van pas indien uw activiteiten wijzigen. 
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UITMUNTENDE HYDRAULIEK

AFTAKAS EN HYDRAULIEK

KRACHTIG EN PRECIES
De standaard 65 liter/minuut pomp is ideaal voor algemene werkzaamheden. De MegaFlow™
optie levert tot 84 liter/minuut hydraulisch debiet met één enkele pomp. Debiet genoeg dus 
voor intensieve hydraulische toepassingen, zoals balen wikkelen en snoeien van hagen. 
De nieuwe, centraal gemonteerde, lastafhankelijke regelventielen die bediend worden door 
de ergonomische joystick zorgen voor supersnelle laadcyclustijden. Het sturen blijft licht en
precies verlopen dankzij de speciale 43 liter/minuut stuurpomp.



MECHANISCH OF
ELEKTRONISCH, AAN U DE KEUZE
De T5 kan worden uitgerust met vier
centraal gemonteerde regelventielen
voor de bediening van gespecialiseerde
werktuigen of een lader. Ze worden
gecontroleerd via de in de cabine
gemonteerde geïntegreerde joystick.
Een mechanische joystick biedt
robuuste functionaliteit met positieve
inschakeling, of kies voor de
elektronische versie voor een precieze
tiptoetsactivering.

NAUWKEURIGE ELEKTRONISCHE
TREKKRACHTREGELING
De ergonomische EDC-muis zit perfect
onder uw rechterhand en vertoont het
geprezen New Holland ontwerp voor
bediening met één hand. Bedien de hoogte
en diepte van de hef voor gelijkmatige
werkzaamheden, steeds opnieuw. 
De knop om de hefinrichting snel omhoog
en omlaag te brengen, maakt het
makkelijker om een werktuig bij het draaien
op de kopakker opnieuw aan het werk te
zetten, waardoor de bewerking nog sneller
verloopt en de productiviteit toeneemt.

EENVOUDIG AANKOPPELEN
VAN WERKTUIGEN
Bij de T5 hoeft u niet langer in en uit
de cabine te springen. De op het
spatbord gemonteerde bedieningen
voor achterhef en aftakas zorgen
ervoor dat u zelfs de moeilijkste
werktuigen veilig en comfortabel
kunt koppelen.

KRACHTIGE ACHTERHEF
Gemeten aan de kogels beschikt 
de achterhef over een maximale
hefcapaciteit van 5420 kg, indien
uitgerust met de optionele externe
hulpcilinders. Kortom: dankzij zijn
robuuste ontwerp kan de T5 meer
dan zijn eigen gewicht kan heffen.
Indrukwekkend, niet? 

AFTAKAS: KEUZE EN SOFT START
Het door u gewenste aftakastoerental kan
worden geselecteerd met behulp van de
ergonomische hendel die zich rechts 
van de bestuurder bevindt. De opties 
omvatten 540, 1000 en 540 ECO, waarbij
het aftakastoerental wordt verkregen bij
een motortoerental van slechts 1500 tpm,
voor verminderd brandstofverbruik en een
fluisterstille cabine. De soft start aftakas
wordt ingeschakeld via een speciale
schakelaar op de Command Arc en
beschermt zowel de tractor als het
werktuig tegen plotse schokbelastingen.
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360°: T5

SERVICE EN VEEL MEER

• De afsluitbare, eendelige motorkap
gaat wijd open voor een volledig
onderhoud.

Motoroliecontrole en vulpunten
zijn makkelijk bereikbaar,
zonder dat u de motorkap
moet opendoen. Zo verlopen
routinecontroles sneller en wordt
het onderhoud eenvoudiger.

Vervang of reinig eenvoudig de
cabineluchtfilter en verwijder
hem vlot uit zijn gemakkelijk
bereikbare positie op het
spatbord.

• Vul het waterreservoir
voor de ruitensproeier 
via de achterruit.

• Vul de afsluitbare brandstoftank
van 140 liter vanop de begane
grond.

• De cyclonische luchtfilter is makkelijk
te controleren, schoon te maken of te
vervangen, zonder gereedschap. 

• De koeling is uitschuifbaar
voor eenvoudig en doeltreffend
onderhoud. 

NAVIGATIE: DE OPLOSSING VOOR PRECISIELANDBOUW
De FM-750 navigatieoplossing is uw antwoord op precisielandbouw. Voorzien van
een verbeterd HD-display, kunt u ook ingebouwde GPS- en GLONASS-
ontvangers gebruiken voor een vlotter verloop van activiteiten zoals het spreiden
van meststoffen, dankzij de “rij”-navigatiefunctie. Het systeem is eenvoudig te
installeren en te bedienen, en u kunt snel gegevens overbrengen naar uw pc
dankzij een USB-flashdrivepoort.

De nieuwe T5 werd ontworpen voor een uiterst eenvoudig dagelijks onderhoud. Alle
onderhoudspunten zijn gemakkelijk bereikbaar vanop de begane grond, en dankzij
de extra lange onderhoudsintervallen van 500 uur brengen uw tractoren meer tijd
door in hun natuurlijke omgeving: het veld!



DOOR DE DEALER
GEÏNSTALLEERDE
ACCESSOIRES
Een ruim assortiment van
goedgekeurde onderdelen voor
maximale tractorprestaties in
alle omstandigheden, kunnen
door uw dealer worden geleverd
en geïnstalleerd.

FINANCIERING OP MAAT 
VAN UW BEDRIJF
CNH Capital, de financiële diensten-
onderneming van New Holland, 
heeft een goede naam en faam in 
de landbouwsector. Advies en
financieringspakketten op maat van
uw specifieke behoeften zijn er
beschikbaar. Dankzij CNH Capital
geniet u van de gemoedsrust van het
werken met een financieringsbedrijf
dat zich in landbouw specialiseert. 

OPGELEID OM U ZO GOED
MOGELIJK TE HELPEN
De technici van uw New Holland dealer
krijgen regelmatig bijscholing. Deze
scholingen gebeuren zowel via online
cursussen als door middel van
intensieve lessen in klasverband. 
Deze moderne aanpak garandeert 
dat uw dealer steeds de nodige
capaciteiten heeft om de nieuwste en
meest geavanceerde New Holland
producten te onderhouden.

SERVICE PLUS - 
BLIJVEND VERTROUWEN
De Service Plus dekking van Covéa
Fleet biedt eigenaars van New Holland
landbouwmachines een aanvullende
verzekering na het verstrijken van de
contractuele garantie van de
fabrikant. Vraag meer uitleg aan uw
dealer.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

natuurlijke leider
WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM
Wilt u dat New Holland deel uitmaakt
van uw dagelijks leven? Blader dan
door het uitgebreide aanbod op
www.newhollandstyle.com. U vindt er
talloze producten, zoals onder meer
duurzame werkkledij en een selectie
schaalmodellen. New Holland. Even
persoonlijk als uzelf. 



18 19 SPECIFICATIES

MODELLEN T5.95 T5.105 T5.115

Motor* F5C F5C F5C
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen / Emissieniveau 4 / T / 2 / Tier 4A 4 / T / 2 / Tier 4A 4 / T / 2 / Tier 4A
Brandstofsysteem - Hogedruk Common Rail ● ● ●

Inhoud (cm3) 3400 3400 3400
Boring en slag (mm) 99x110 99x110 99x110
Goedgekeurd biodieselmengsel B20** B20** B20**
Max. vermogen - ISO TR14396- ECE R120 (kW/pk) 73/99 79/107 84/114
Nominaal vermogen - ISO TR14396- ECE R120 (kW/pk) 73/99 79/107 84/114
Nominaal motortoerental (tpm) 2300 2300 2300
Max. koppel - ISO TR14396 (Nm) 407@1500 444@1500 461@1500
Koppeltoename (%) 34 35 32
Inhoud dieseltank (liter) 140 140 140
Onderhoudsinterval (uren) 600 600 600
Powershuttle-transmissie (30 km/u / 40 km/u) O O O
Aantal versnellingen (V x A) 12 x 12 12 x 12 12 x 12
Powershuttle-hendel met schakelaar voor schakelgedraginstelling ● ● ●

Minimale snelheid (30 km/u / 40 km/u) (km/u) 1,68/2,0 1,68/2,0 1,68/2,0
Versnellingen in het 4-12 km/u werkgebied 6 6 6
Powershuttle-transmissie [Optionele Super Creeper (30 km/u / 40 km/u)] O O O
Aantal versnellingen (V x A) 20 x 20 20 x 20 20 x 20
Powershuttle-hendel met schakelaar voor schakelgedraginstelling ● ● ●

Minimale snelheid (30 km/u / 40 km/u) (km/u) 0,23/0,27 0,23/0,27 0,23/0,27
Versnellingen in het 4-12 km/u werkgebied 6 6 6
Dual Command™ transmissie (30 km/u / 40 km/u) O O O
Aantal versnellingen (V x A) 24 x 24 25 x 24 26 x 24
Powershuttle hendel met schakelaar voor schakelgedraginstelling ● ● ●

Minimale snelheid (30 km/u / 40 km/u) (km/u) 1,48/1,76 1,48/1,76 1,48/1,76
Powerclutch O O O
Versnellingen in het 4-12 km/u werkgebied 12 12 12
Elektrisch
12 volt alternator standaard / optioneel (amp) 120 / 150 120 / 150 120 / 150
Standaard batterijvermogen (CCA / Ah) 960 / 132 960 / 132 960 / 132
Assen
4WD ● ● ●

Stuurhoek (°) 60 60 60
Dynamische voorste spatborden O O O
Elektrohydraulische 4WD inschakeling ● ● ●

Elektrohydraulische differentieelvergrendeling O O O
Draaistraal (mm) 4040 4040 4040
Hydrauliek
Tandwielpomp ● ● ●

Standaard hoofdpompdebiet / -druk @ 2300 tpm (lpm / bar) 65 / 190 65 / 190 65 / 190
MegaFlow™ optie hoofdpompdebiet / -druk @ 2300 tpm (lpm / bar) 84 / 190 84 / 190 84 / 190
Standaard stuurpompdebiet / -druk @ 2300 tpm (lpm / bar) 38 / 170 38 / 170 38 / 170
MegaFlow™ optie stuurpompdebiet / -druk @ 2300 tpm (lpm / bar) 43 / 170 43 / 170 43 / 170
Elektronische trekkrachtregeling (EDC) ● ● ●

Regelventielen
Type Deluxe Deluxe Deluxe
Max. aantal achterkleppen / splitter 3 / 1 3 / 1 3 / 1
Max. aantal achterste snelkoppelingen 8 8 8
Max. aantal centraal gemonteerde kleppen (mechanisch en elektrohydraulisch) 2 2 2
Max. aantal centraal gemonteerde snelkoppelingen 4 4 4
Centraal gemonteerde joystickbediening (mechanisch en elektrohydraulisch) O O O
Hefmechanisme
Achterhefcategorie 2 2 2
Max. hefvermogen aan kogeluiteinden (kg) 5420 5420 5420
Max. hefvermogen in het hele traject (610 mm achter kogeluiteinden) (kg) 2900 2900 2900
Voorste hefinrichting hefvermogen aan kogeluiteinden (over het hele traject) (kg) 1850 1850 1850
Voorlader klaar O O O
Geïntegreerde laderjoystick O O O
Aftakas
Elektrohydraulische aftakasinschakeling ● ● ●

Soft Start aftakasactivering ● ● ●

Motortoerental bij: 
540 / 1000 (tpm) 1938 / 1926 1938 / 1926 1938 / 1926
540 / 540E / 1000 (tpm) 1938 / 1535 / 1926 1938 / 1535 / 1926 1938 / 1535 / 1926

Rijafhankelijke aftakas O O O
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Remmen
Hydraulische aanhangerremmen O O O
Optionele pneumatische aanhangerrem O O O
Cabine
Deluxe VisionView™ cabine met FOPS - OECD Code 10 niveau 1 ● ● ●

Deluxe VisionView™ cabine categorieniveau - EN 15695 2 2 2
Groot glazen dak O O O
Opengaande voorruit O O O
Achterruitwisser / -sproeier O O O
Standaard luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel ● ● ●

Deluxe luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel O O O
Auto Comfort™ stoel met veiligheidsgordel O O O
Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel O O O
Kantelbare stuurkolom O O O
Airconditioning O O O
Luchthercirculatiefilters ● ● ●

MP3-radio (met aux input aansluiting) O O O
Telescopische, onbreekbare spiegels O O O
Op het spatbord gemonteerde externe aftakas- & hefinrichtingsbedieningen O O O
Prestatiemonitor met verbeterd toetsenbord en ISO 11786 connector O O O
Cabinemonitor bevestigingsbeugel O O O
Optimaal Deluxe VisionView™ cabineruisniveau - 77/311EEC (dBA) 74
In de fabriek gemonteerde zwaailampen (1 / 2) O O O
Gewichten
Minimale verzendingsgewichten zonder ballast (kg) 4250 4250 4250
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 7400 7400 7400

● Standaard       O Optioneel       - Niet beschikbaar       * Ontwikkeld door FPT Industrial 
** Biodieselmengsel moet volledig conform de recentste brandstofnorm EN14214:2009 zijn, en de werking is overeenkomstig de richtlijnen in de gebruikershandleiding

MODELLEN T5.95 T5.105 T5.115

MODELLEN T5.95 T5.105 T5.115

Afmetingen
Met achterbanden*** 16.9R30 16.9R34 16.9R38
A Totale lengte incl. steun vooraan tot hefinrichting achteraan (mm) 4161 4161 4161
B Min. breedte (mm) 1913 1913 1913
C Hoogte in het midden van de achteras tot bovenkant van cabine (mm) 1897 1897 1897
D Min. totale hoogte (mm) 2557 2612 2657
E Wielbasis (mm) 2350 2350 2350
F Spoorbreedte (min. / max.) (mm) 1430 - 2150 1431 - 2150 1432 - 2150
G Bodemafstand (mm) 395 450 495

*** Er zijn andere achterbanden beschikbaar dan de vermelde banden: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38,
420/85R34, 380/80R38, 340/85R38, 18.4R34, 16.9R38, 16.9R34, 16.9R30, 14.9R38, 13.6R38



BIJ UW DEALER

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 - 02/13 - TP01 - (Turijn) - 120002/NLO

Bezoek onze website: www.newholland.com

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KLANTENONDERSTEUNING EN -INFORMATIE

N
ew

 H
o

lla
n

d
 v

er
ki

es
t 

  
  

  
  

  
  

  
 -

sm
ee

rm
id

d
el

en

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.

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!


