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New Holland lanceert nieuwe en verbeterde TD4F-seri e boomgaardtractoren 
 

• Het juiste vermogen voor efficiënte prestaties 

• Een keuze aan transmissies met de nieuwe Power Shuttle™ 

• Nieuw ontworpen snel reagerend remsysteem 

• Betere ergonomie en functionaliteit met stijl 

• Gebruiksvriendelijk hydraulisch systeem en efficiënte aftakas 

 

 

De nieuw gestyleerde en vernieuwde TD4F-serie is gebaseerd op de TD4000F-tractorserie, die 

zijn enorme succes te danken heeft aan de optimale balans tussen prestaties, veelzijdigheid, 

betaalbaarheid en gebruiksgemak. De TD4F-serie introduceert tal van innovatieve technische en 

functionele eigenschappen die van deze machines de ideale keuze voor de moderne fruitteelt 

maken. De nieuwe serie biedt drie modellen met vermogens uiteenlopend van 65 tot 88 pk: de 

TD4.70F, de TD4.80F en de TD4.90F. Deze modellen zijn uitgerust met een hydraulische Power 

Shuttle, een volledig nieuw ontworpen ergonomie en styling, een robuuste servobekrachtigde 

aftakas en eenvoudig bereikbare hydraulische snelkoppelingen. 

De nieuwe TD4F-boomgaardtractoren bieden krachtige prestaties in een compacte verpakking. 

Deze robuuste, gebruiksvriendelijke tractoren blinken uit in veelzijdigheid: ze zijn laag, smal en 

passen zich voor iedere toepassing en omgeving, van besloten ruimtes en smalle rijen op 

boomgaarden tot notentelers en wijngaarden, volledig aan de behoeften van de boer aan. 

 

Het juiste vermogen voor efficiënte prestaties 

 

Deze tractoren zijn gebouwd om te presteren en tegelijkertijd de bedrijfskosten laag te houden. 

Ze worden, net als de lichtste modellen van de onderscheiden T4F/N/V-serie, aangedreven door 

de 4-cilinder F5C-motor met turbocompressor en intercooler, die een groot vermogen en 

koppelreserve van max. 46% genereert, wat een soepel vermogen onder alle 

bedrijfsomstandigheden oplevert. Bovendien brengt het lage nominale toerental van 2300 tpm het 

geluid en de trillingen terug, waardoor het bestuurderscomfort toeneemt. De motor, die aan Tier 3 

voldoet, heeft lange onderhoudsintervallen van maar liefst 600 uur. Dit, in combinatie met het 

lage brandstofverbruik en een grote brandstoftank van 80 liter, betekent langere inzetbaarheid, 

meer productiviteit en kostenefficiëntie.  

 

 

 



 

 
 
 
 

Een keuze aan transmissies met de nieuwe Power Shut tle 

 

Voor de topuitvoering van de serie is een nieuwe Power Shuttle™-transmissie beschikbaar, deze 

zorgt voor soepel en gemoduleerd schakelen tussen vooruit en achteruit. De Power Shuttle-

hendel links onder het stuurwiel is eenvoudig te bereiken en kan worden bediend zonder gebruik 

van het koppelingspedaal. De gevestigde 20x12 kruipbak wordt naast de standaard 12x12 

uitvoering ook aangeboden in mechanische Synchro Shuttle™-configuratie. Hij is eenvoudig in 

gebruik en perfect om de vooruitsnelheid zeer nauwkeurig af te stemmen op verschillende 

toepassingen, voor een maximale productiviteit. Twee verschillende transmissies om de 

productiviteit te optimaliseren en de veelzijdigheid te vergroten. 

 

Nieuw ontworpen, snel reagerend remsysteem 

Het geheel nieuw ontworpen remsysteem biedt meer bestuurderscomfort en veiligheid. Een kleinere 

pedaalslag en een betere reactiesnelheid van het remsysteem bieden veel betere remprestaties en 

bestuurdersveiligheid, vooral op hellingen waar een snelle remwerking cruciaal is. 

 

Betere ergonomie en functionaliteit met stijl 

 

Het nieuw gestyleerde ROPS-bestuurdersstation biedt gunstig geplaatste bedieningen en een 

betere ergonomie; de meeste veranderingen zijn zowel ten goede gekomen aan het comfort als 

aan de bedieningsfunctionaliteit. De rem- en gaspedalen zijn verplaatst, de hydraulische hendels 

zijn eenvoudig te bereiken en de servobekrachtigde aftakas is dusdanig geplaatst dat die nog 

gemakkelijker te gebruiken is. De bedieningen zijn intuïtief en zo geplaatst dat ze eenvoudig te 

bedienen zijn, met de groepen- en versnellingspoken van de transmissie en hydraulische hendels 

handig samengebracht, zodat de bestuurder er gemakkelijk bij kan en niet ver hoeft te reiken. 

Een groter opbergvak aan de linkerkant zorgt voor nog meer gebruiksgemak. Alles is bedacht 

voor maximaal comfort en gebruiksgemak. 

Zoals altijd bij New Holland gaat de grote zorg voor functionele details gepaard met een 

stijlverbetering. De nieuwe motorkap is herontworpen om de bekende uitstraling en gevoelwaarde 

van New Holland over te brengen, met het nieuwe spatbordontwerp, nieuwe platformafwerkingen, 

een nieuwe achterkap en een verborgen vak om lichtkabels in op te bergen. 

 

Gebruiksvriendelijk hydraulisch systeem en efficiën te aftakas 

 

Alle TD4F-modellen zijn uitgerust met aparte stuurbekrachtigings- en hydraulische pompen om 

ervoor te zorgen dat er altijd genoeg hydraulisch vermogen beschikbaar is. Voor zware 

toepassingen kan een MegaFlow™-pomp met een hoge capaciteit van 61L/min worden 

gespecificeerd.  



 

 
 
 
 

Maximum vier regelventielen achter en twee in het midden gemonteerde regelventielen kunnen 

met een joystickbediening worden gespecificeerd. Met de exclusieve Lift-O-Matic™-bediening 

van New Holland voor de achterhef kan de bestuurder met één druk op de knop werktuigen 

omhoogbrengen en neerlaten tot een vooraf ingestelde positie.  

Op TD4F-tractoren heeft de achterste aftakas, die kan worden ingeschakeld met een 

servobekrachtigde bediening die handig onder het stuurwiel is geplaatst, een aftakassysteem met 

directe aandrijving voor minder vermogensverliezen en aan slijtage onderhevige transmissie-

onderdelen. De koppeling van de aftakas wordt bediend met een hendel, zodat de bestuurder 

aangedreven werktuigen geleidelijk van vermogen kan voorzien, waardoor defecten en slijtage 

afnemen. Dankzij de drie beschikbare toerentallen: 540, 540E en rijsnelheid, kan de bestuurder 

met een lager motortoerental met werktuigen werken en het toerental afstemmen op wisselende 

en zware terreinomstandigheden.  

De nieuwe TD4F-serie is ideaal voor diegenen die een veelzijdige en gebruiksvriendelijke 

machine voor verschillende toepassingen zoeken. Dankzij de compacte afmetingen in hoogte en 

breedte is de tractor enorm wendbaar en uitermate geschikt voor gespecialiseerde toepassingen. 

Alle verbeteringen zijn bedoeld om een gunstig geprijsde tractor met meer comfort en een grote 

flexibiliteit te bieden, die ideaal is voor werkzaamheden in boomgaarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De reputatie van New Holland Agriculture is gebaseerd op het succes van onze klanten, producenten van 

gewassen, veehouders, loonwerkers, wijnbouwers of vakmensen in de tuin- en parksector. Ze kunnen rekenen op 

het ruimste aanbod van innovatieve producten en diensten met een volledig gamma machines, van tractoren tot 

oogstmachines en verreikers, aangevuld door financieringen op maat. CNH Capital is de financiële partner van  

New Holland en financiert de behoefte aan werkkapitaal en het machinepark van de dealers en biedt concurrerende 

financierings- en huuroplossingen voor de aanschaf, door klanten, van nieuwe en gebruikte machines.  

Een wereldwijd netwerk van uiterst professionele dealers en New Hollands constante zorg voor kwaliteit garanderen 

de ultieme klantervaring. Bezoek www.newholland.com voor meer informatie over New Holland. 

New Holland Agriculture is een merk dat deel uitmaakt van CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) een 

toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim 

assortiment producten en een wereldwijde aanwezigheid.Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: 

www.cnhindustrial.com 



 

 
 
 
 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandNL 

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 
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