T480 Serisi
T480S 2WD T480S 4WD T480b 2WD T480b 4WD

TÜM İŞLERİN UZMANI T480 SERİSİ
New Holland T480 sers yıllardır Türkye'nn tarla ve bahçelern şleyerek kendn kanıtlamayı başarmış
br traktördür. T480 sers 48 HP gücünde 3 slndrl yerl turbo motoru, tam senkromeçl transmsyonu,
etkn hdrolk ve kuyruk ml sstem ve kompakt tasarımı le küçük ve orta ölçekl tarımsal şletmelern
terch olmaya devam edyor. Buna ek olarak en güncel TMR güvenlk ve konfor standartlarına uygun
olarak üretlen T480 sers traktörler kullanıcılarına yepyen br sürüş deneym yaşatmaya hazır!

MOTOR
Motor güçü

T480S

T480B

48 HP

Slndr sayısı / hacm

3 / 2.9 L

Maksmum tork

190 Nm

Mekank akü şalter

Standart

Yakıt depo kapastes

52 L

TRANSMISYON

T480S
2WD

Transmsyon tp
Vtes sayısı
İler-Ger mekk kolu

T480B
4WD
2WD
4WD
Mekank – Tam Senkromeçl

8x2

8x8

-

Standart
Mekank

Arka dferansyel kld
Ön dferansyel kld

-

Otomatk

-

Otomatk

Çft çeker kumandası

-

Mekank

-

Mekank

T480 Serisi

MOTORLA UYUMLU TRANSMISYON
Ankara AR-GE merkeznde gelştrlen yerl turbo motorda üretlen yüksek
güç, tam senkromeçl br transmsyon kullanılarak en verml şeklde
toprağa aktarılmaktadır. T480S 2WD modelnde 8 ler 2 ger, T480S 4WD
ve tüm T480B modellernde 8 ler 8 ger vtes seçeneğ sunulmaktadır.
Dreksyonun yanında bulunan mekank ler ger mekk kolu sayesnde
ler yönde seçlen her hız aynı vteste ger yönde de kullanılablmektedr.
İler ger mekk kolu özellkle sıra sonu dönüşlernde manevra
kablyetnz arttırdığı gb zamandan da tasarruf etmenz sağlar.
Mekank çft çeker ve dferansyel kld kumandaları ergonomk
br şeklde konumlandırılmış olup bast br şeklde devreye alınmaktadır.
Otomatk olarak devreye grp çıkan ön dferansyel kld se tüm
modellerde standart olarak sunulmaktadır.

PERFORMANS, GÜVENLİK, KONFOR – HEPSİ BİR ARADA
T480 sers TMR güvenlk ve konfor standartlarına uyumu le gücüne güç katıyor.
Djtal LED ekran*, akü şalter, kuyruk mlne bağlı koltuk sensörü ve çft taraflı
yan aynalar gb brçok standart özellk sz değerl çftçlermzn güvenlk ve
konfor sevyesn maksmuma çıkartmaktadır.
*Djtal ekran steğe bağlı varyant olarak sunulmaktadır. Standart olarak analog tp gösterge sunulmaktadır.

DAYANIKLI
HİDROLİK SİSTEM
VE KUYRUK MİLİ
T480 sers traktörler 2.200 kg, standart Lft-0-Matc ve
modelne göre 4 adet hdrolk güç çıkısı le tüm zorlu
çalışma koşulların üstesnden gelmek çn tasarlanmıştır.
Hdrolk yan kolların çft taraflı yükseklk ayar mekanzması
sayesnde hızlı ve kolay ekpman kullanımı sağlanmaktadır.
New Holland T480 sers traktörler 540 d/dak kuyruk ml hızı
ve tekerlek devrne senkronze çalışablen kuyruk ml
sstemne sahptr. Tekerlek devrne senkronze kuyruk ml
sstem sayesnde htyaç duyulan tarımsal faalyetlerde
verml br çalışma ortamı sağlanmaktadır.

T480 Serisi
NEW HOLLAND T480
KONFORUYLA'DA KULLANICILARINDAN TAM PUAN ALIYOR
New Holland T480 sers performansı ve özel yapısının 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.

Yeni nesil
dijital gösterge*

İleri-geri
mekik kolu

Kuyruk mili
devre dışı
bırakma
önleyici

2 adet
kademe vitesi

4 adet
hız vitesi
Hidrolik
güç çıkışı
kumandaları
Çeki kontrol
sistemi
El gazı

Kuyruk mili
devreye alma
kumandası

*Djtal ekran
steğe bağlı varyant
olarak sunulmaktadır.
Standart olarak
analog tp gösterge
sunulmaktadır.

GÜVENLİK VE KONFOR ÖN PLANDA
T480 sers traktörler en güncel TMR güvenlk standartlarına uygun olarak üretlmştr.
Bu sayede kullanıcının hem güvenlğ hem konforu br adım lerye taşınmaktadır.

TÜM BİLGİLER TEK EKRANDA*
New Holland T480 sersnn yen djtal ekranında
kullanıcılar lerleme hızına, çalışma saatne, akü voltaj
değerne ve kuyruk ml le lgl farklı blglere artık tek
ekranda anlık olarak kolay br şeklde erşeblmektedr.

İYİLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜŞ ALANI
Özellkle römork ya da boyutsal olarak uzun ve büyük
ekpmanlar le yolda gderken çft aynalar sayesnde artık
traktörün çevres daha kolay kontrol edlr ve
kullanıcının güvenlğ arttırılmaktadır.

*Djtal ekran steğe bağlı varyant olarak sunulmaktadır. Standart olarak analog tp gösterge sunulmaktadır.
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AKÜ DEVRE KESİCİ
Traktörün sağ tarafında
bulunan akü şalter sayesnde
acl durumlarda traktörün
elektrk devres ön kaportayı
açmadan kesleblmektedr.
Ayrıca sezon sonlarında akü
devresn keserek akü kullanım
ömrü de uzatılmaktadır.

KUYRUK MİLİ STOP SENSÖRÜ
Traktörün operatör koltuğuna bağlı olan
kuyruk ml stop sensörü, kuyruk ml
çalışmalarında operatörün koltuktan
kalkması durumunda traktörü güvenlk
amaçlı 7 sanye çnde stop eder.
Bu güvenlk önlem, dreksyonun altında
bulunan sarı düğmeye basarak zarur
htyaç anında devre dışı bırakılmaktadır.
Kuyruk ml stop sensörü sayesnde
stenmedk kazalar engellenerek
çftçlermzn güvenlğ arttırılmaktadır.

YARDIMCI
ROPS PİSTONLARI
T480B bahçe modelnde,
orta rops demrnn hem sağ
hem sol tarafında yer alan
destekleyc pstonlar sayesnde
artık ropsu ndrp kaldırmak
daha kolay. Bu yardımcılar
sayesnde rops demr tek
başına kolayca kullanılablr.

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

MODEL
T480B 2WD

MOTOR
Maksimum Güç - ECE R120
(HP)
Silindir Sayısı / Aspirasyon
(adet)
Silindir Hacmi
(l)
Maksimum Tork
(Nm)
Makimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)
Yakıt Deposu
(l)
Akü Şalteri
Dijital Gösterge
Emisyon değeri
TRANSMİSYON
Tipi
Dişli Kutusu
Mekanik İleri Geri Mekik Kolu
Arka Diferansiyel Kilidi
Çift Çeker Sistemi
HİDROLİK SİSTEM
Çeki Kontrol Tipi
Lift-O-MaticTM
Kaldırma Kapasitesi
(kg)
Hidrolik Güç Çıkışı
(adet)
KUYRUK MİLİ
Tipi
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri
Kuyruk Mili Devri
(d/dak)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri
(d/dak)
Kuyruk Mili Stop Sensörü
ÖLÇÜLER
Dingil Açıklığı
(mm)
Toplam Uzunluk
(mm)
Ön İz Genişliği
(mm)
Arka İz Genişliği (24' jant için)
(mm)
Arka İz Genişliği (28' jant için)
(mm)
AĞIRLIKLAR
Toplam Ön Çanta Ağırlık
(adet x kg)
Toplam Arka Ağırlık (24" jant)
(adet x kg)
Toplam Arka Ağırlık (28" jant)
(adet x kg)
Toplam Yüksüz Ağırlık
(kg)
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)
Ön
1. Opsiyon
Arka
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)
Ön
1. Opsiyon
Arka
Ön
2.Opsiyon
Arka

T480B 4WD

T480S 2WD

48
3 / Turbo-Intercooler
2,9
190
1400
52
Standart
İsteğe Bağlı
Faz 3A (Tier 3)

T480S 4WD

48
3 / Turbo-Intercooler
2,9
190
1400
52
Standart
İsteğe Bağlı
Faz 3A (Tier 3)

Mekanik - Senkromeçli
8 İleri - 8 Geri
Standart
Mekanik - Kumanda pedallı
Mekanik Kumandalı
Mekanik
Standart
2.200
4

Mekanik - Senkromeçli
8 İleri - 2 Geri
8 İleri - 8 Geri
Standart
Mekanik - Kumanda pedallı
Mekanik Kumandalı
Mekanik
Standart
2.200
2

4

Tek Hızlı
Standart
540
2016
Standart

Tek Hızlı
Standart
540
2016
Standart

2057
3682

2057
3682

1346 - 1402

1225 - 1319

1323

1225 - 1319

1302 - 1563
1345 - 1747

1247 - 1747

4 x 30
4 x 30
2 x 50

6 x 30
2 x 50

1.800

1.950

1.800

1.950

6.00 - 16
13.6 - 28

-

6.00 - 16
13.6 - 28

-

-

240/70R16
13.6R24
280/70R18
13.6R28

-

280/70R18
13.6R28

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.

