TD4.100F

NEW HOLLAND TD4.100F
%100 GÜÇ!
Bahçe traktörler deynce lk akla gelen
marka olan New Holland, bahçe çftçsn
common-ral teknolojs le br araya getryor.
New Holland TD4.100F model 98 HP güç ve
407 Nm tork üreten yüksek basınçlı
common-ral enjeksyon sstemne sahp
4 slndrl motoru le çekş performansını ve
yakıt ekonomsn br üst sevyeye taşıyarak
yarının teknolojsn bugün sunmaktadır.
Modern ve agresf çzgler le yen kaporta
dzaynı TD4.100F modeln görsel olarak da
ler taşımaktadır.

TD4.100F

GEÇMİŞTEN GELEN
TECRÜBEMİZ İLE
GELECEĞİ TASARLIYORUZ
Common-ral teknolojsnn öncüsü
olan FPT tarafından tasarlanıp
üretlen F5C sers motorlar
performansı ve yakıt ekonomsn br
arada sunmanın yanı sıra Ter 4a
emsyon sevyes sayesnde aynı
zamanda çevre dostu. Tarım
maknelernde bu teknolojy lk
kullanan üretc olan Fat güvenn ve
kaltenn smges halne gelerek
2007’den ber 345.000’den fazla
motor üretmştr.

DAİMA GÜÇ,
DAİMA PERFORMANS
New Holland TD4.100F model
toprağa aktardığı gücü 3.4 ltre
slndr hacmne sahp 4 slndrl
F5C motorunda üretmektedr.
TD4.100F modelnn 407 Nm
maksmum tork değer 1.500 dev/dk
motor devrnde elde edlerek yakıt
ekonoms sağlanmaktadır.
Common-ral enjeksyon teknolojs
sayesnde elde edlen devamlı
yüksek performans sayesnde düşen
motor devrlernde ble vtes azaltma
htyacı duymadan tüm şlern
üstesnden gelnmektedr.

EKONOMİK KULLANIM
New Holland TD4.100F verml
motoru yanı sıra 80 ltrelk genş
yakıt deposu hacm le gün boyu
çalışma mkanı sunmaktadır.
Ayrıca 600 saat olan motor
bakım peryodu sayesnde bakım
masrafları düşürülmektedr.

YENİ NESİL
COMMON-RAİL TEKNOLOJİSİ
ONUNLA İŞLER ARTIK
DAHA KOLAY OLACAK!
New Holland TD4.100F modeln yen nesl F5C common-ral enjeksyon sstemne sahp motoru sayesnde
şlernz daha rahat, verml ve kolay olacak. Performans ve yakıt tüketmne olan etks dışında brçok avantaj
sağlayan yen nesl motoru le TD4.100F sers bahçenzdek ağır şlern üstesnde gelmes çn tasarlanmıştır.

COMMON-RAİL
TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI:
GÜÇ: Motor devrnden
bağımsız olarak
püskürtülen yakıttan dolayı,
düşük motor devrlernde
yüksek güce ulaşılır.
TORK: An yüklenmeler hemen
anlayıp, buna göre yakıt
püskürtmek motor devrn korur.
YAKIT EKONOMİSİ: Yakıt yüksek
basınçla püskürtülerek daha y
yanma sağlanır ve slndrlere
htyaç olduğu kadar gönderlr.
SES: Daha düşük
ses sevyes sağlanır.

Motor Özellkler
Maksmum güç
Slndr sayısı / asprasyon
Slndr hacm

TD4.100F
98 HP
4 / Turbo-Intercooler
3.4 l

Maksmum tork

407 Nm

Common-Ral enjeksyon sstem

Standart

Maksmum torkun elde edldğ motor devr

1.500 dev/dak.

Elektronk akü şalter

Standart

Yakıt depo kapastes

80 l

Emsyon değer

Ter 4a

TD4.100F
KENDİNİ KANITLAMIŞ,
KULLANIŞLI
TRANSMİSYON!
HAREKET KABİLİYETİNİZİ KISITLAMAYIN
TD4.100F model steğe bağlı olarak sunduğu
Powershuttle ler ger mekk kolu sayesnde debryaja
basmadan ler ger hareketn gerçekleştrmenz
sağlamaktadır. Bu şeklde hem debryaj ömrü uzatılır
hem de zamandan ve yakıttan tasarruf etmenz
sağlanır. Ayrıca elektro-hdrolk çft çeker ve
dferansyel kumandaları sayesnde kolay ve güvenl
kullanımın yanı sıra elektro-hdrolk çft çeker
sayesnde frenleme performansı da artırılmaktadır..

VERİMİ VE PERFORMANSI HİSSEDİN!
3 kademe, 4 hız vtes ve ler ger mekk kolu
sayesnde 12 ler 12 ger vtes seçeneğ sunan
transmsyon standart olarak 40km/h hıza ulaşarak
şlernz daha hızlı ve verml yapmanızı
sağlamaktadır. İler ger mekk kolu sayesnde ler ve
ger hız kademeler brbrne uyumlu olduğundan
vermnzn artması yanı sıra yapacağınız şlerde
doğru hız aralığını elde etmenz kolaylaştırmaktadır.
*Hız tablosu 380/70R28 arka lastk seçeneğ çn geçerldr.

HER YÜKÜN
ALTINDAN
KALKAR!
GÜÇLÜ VE DAYANIKLI
HİDROLİK SİSTEM
New Holland TD4.100F model
sunduğu 3.000 kg kaldırma
kapastes, 6 adet hdrolk
güç çıkışı ve standart
Lft-0-Matc™ le brçok
tarımsal ekpman le çalışma
mkanı sunmaktadır.
Çamurluk üzernde
konumlandırılmış hdrolk
kumandaları rahat ve güvenl
kullanım sağlamaktadır.

VERİMLİ KUYRUK MİLİ
Gücün yanında verm de her alanda bünyesnde brleştren New
Holland TD4.100F model, 540/540E ve tekerlek devrne senkronze
çalışablen Servo kuyruk ml sayesnde şnz en verml şeklde
yapmanızı sağlamaktadır. 540E dev/dak kuyruk ml hızı seçeneğn
1.535 dev/dak gb düşük motor hızında elde ederek yakıt tasarrufu
sağlanmaktadır.
Dreksyon altına yerleştrlen kuyruk ml kumandası le
rahat br kullanım olanağı sunulmaktadır.

Hdrolk ve Kuyruk Ml Özellkler

TD4.100F

Çek kontrol sstem

Mekank

Maksmum kaldırma kapastes

3.000 kg

Hdrolk güç çıkışı aded

6

Lft-0-Matc™

Standart

Kuyruk ml tp

Servo kuyruk ml

Tekerlek devrne senkronze kuyruk ml
Kuyruk ml hız seçenekler

Standart
540 / 540E dev/dak

Motor devr @ 540 dev/dak PTO devr

2.196 dev/dak

Motor devr @ 540E dev/dak PTO devr

1.535 dev/dak

TD4.100F
SİZİN İÇİN...
New Holland TD4.100F model sunduğu yüksek performans ve
donanımları yanı sıra kullanıcılarına sunduğu ergonomk ve konforlu
çalışma ortamı le de göz dolduruyor. Traktörün tüm kumanda kolları
operatörün sadece br kol mesafes uzaklığına konumlandırılarak
gün boyu çalışmalarda kullanıcının yorulması engellenmektedr.
Ayrıca orta güvenlk çerçevesnn sağ ve sol yanında bulunan
destekleyc rops pstonları sayesnde daha kolay ve günvel br
kullanım sağlanmaktadır.

Büyük bir aile olarak,
uzmanlığımızla yanınızdayız...
TEKNİK BİLGİ

MODEL
TD4.100F

MOTOR
Maksimum Güç - ECE R120

(HP)

98

Silindir Sayısı / Aspirasyon

(adet)

4 / Turbo-Intercooler

Silindir Hacmi
Maksimum Tork

(l)

3,4

(Nm)

407

Common-Rail Enjeksiyon Sistemi

Standart

Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri

(dev/dak)

1500

Elektronik Akü Şalteri

Standart

Yakıt Deposu

(l)

80

Emisyon Değeri

Tier 4a

TRANSMİSYON
Tipi

Mekanik - Senkromeçli

Dişli Kutusu

12 İleri - 12 Geri

20x12 Sürüngen Vites

İsteğe Bağlı

Mekanik İleri Geri Mekik Kolu

Standart

Powershuttle İleri Geri Mekik Kolu

İsteğe Bağlı

Arka Diferansiyel Kilidi

Elektro-Hidrolik

Çift Çeker Kumandası

Elektro-Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM
Çeki Kontrol Tipi

Mekanik

Lift-O-MaticTM

Standart

Kaldırma Kapasitesi

(kg)

Hidrolik Güç Çıkışı

3.000

(adet)

6

KUYRUK MİLİ
Tipi

Servo Kuyruk Mili

Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri
Kuyruk Mili Devri

Standart
(dev/dak)

540/540E

ÖLÇÜLER (mm)
Dingil Açıklığı

2063

Toplam Uzunluk

4029

İş Konumunda Maksimum Yükseklik (24' jant)

1432

Dönüş Yarı Çapı (280/70R16)

3693

Öz İz Genişliği

1245 - 1351

Arka İz Genişliği (24' jant için)

1274 - 1513

Arka İz Genişliği (28' jant için)

1259 - 1659

AĞIRLIKLAR (kg)
Toplam Ön Çanta Ağırlık

(adet x kg)

6 x 45

Toplam Arka Ağırlık (24" jant)

(adet x kg)

4 x 30

Toplam Arka Ağırlık (28" jant)

(adet x kg)

4 x 50

LASTİK OPSİYONLARI (4WD)
1. Opsiyon
Ön

280/70R16

Arka

360/70R24

2.Opsiyon
Ön

280/70R18

Arka

380/70R28

3.Opsiyon
Ön

280/70R20

Arka

380/70R28

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.
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