TR5 Electro CommandTM Serisi
Tr5.90 EC

Tr5.100 EC

Tr5.110 EC

Türkiye’de bir ilk!
Gücü teknolojiyle harmanlayan üstün tasarım.
TR5 ELECTRO COMMAND™ SERİSİ
Tarıma yön veren lder marka New Holland, geleceğn teknolojsn
günümüz htyaçlarıyla buluşturmaya devam edyor. Türkye’de br
lke mza atarak TürkTraktör fabrkalarında tasarlanan ve üretlen
yerl yarı otomatk transmsyona sahp TR5 Electro Command™
sersn genş ürün yelpazesne eklyor.
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TR5.90 Electro CommandTM

88 HP

TR5.100 Electro CommandTM

98 HP

TR5.110 Electro CommandTM

110 HP

TR5 Electro CommandTM

ELECTRO COMMAND™
TRANSMİSYON
Türkye’de üretlen lk yerl
32 ler 32 ger vtes seçeneğne sahp
standart sürüngenl yarı otomatk
transmsyon TR5 Electro Command™
sersyle beraber sunulmaktadır.
GÜÇ VE PERFORMANS
BİR ARADA
Yen nesl TR5 Electro Command™
sers gücü, performansı ve ekonomk
kullanımı br arada sunmaktadır.
88 HP - 98 HP ve 110 hp motor gücüne
sahp üç farklı model seçeneğ sunan
TR5 Electro Command™ sers,
traktöre yen br bakış açısı getryor.
ZORLU KOŞULLARDA
KONFORLU ÇALIŞMA
Konforlu çalışmalar çn gerekl
donanımlar dkkate alınarak
tasarlanan kabn dzaynı, uzun
saatler süren zorlu çalışma
koşullarında en büyük yardımcınız
olacak. Sağ konsola yerleştrlen
kumanda kolları sayesnde kolay
kontrol mkanı ve çalışmalar
sırasında kullanıcının sarsıntısız
çalışmasını sağlayan hava
süspansyonlu koltuk,
TR5 Electro Command™
sersnn tasarım özellklerden
yalnızca br kaç tanes.
YENİ NESİL
KAPORTA DİZAYNI
Tamamen yenlenmş modern
ve agresf tasarımı le dkkatler üstüne
çeken TR5 Electro Command™ sers
çftçlermzn tarlalardak
yen yüzü olacak.
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GÜÇ DOĞASINDA VAR!
Safkan gücün değşmeyen adı Türk Traktör S8000 motor, TR5 Electro Command™ sers traktörlerle
brlkte tüm ağır şlern üstesnden gelmeye hazır. TR5 Electro Command™ sers; yüksek tork değerler
üreten, ekonomk, 4 slndrl, Turbo-Intercooler donanıma sahp S8000 motor sayesnde tüm
çalışmalarda verml kullanım mkanı sunmasının yanı sıra, 145 ltrelk yakıt deposu sayesnde uzun süre
kesntsz çalışmaya devam eder. 88 hp – 98 hp ve 110 HP olmak üzere üç farklı motor gücü seçeneğne
sahp TR5 Electro Command™ sers, yüksek performans le ekonomk kullanımı br arada sunuyor.

Türk Traktör S8000 motor
Turbo-Intercooler
88 HP – 98 HP – 110 HP
maksmum güce sahp
üç farklı model
4 adet slndr
3.9 ltre slndr hacm
Fan asprasyon sstem
Spntube (kolay temzleneblr)
hava fltres
145 ltre yakıt deposu
Kolay servs edleblrlk

TR5.90 EC

TR5.100 EC

TR5.110 EC

Maksmum güç

88 HP

98 HP

110 HP

Maksmum tork

358 Nm

390 Nm

430 Nm

Slndr sayısı ve hacm
Yakıt deposu
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4 adet / 3.9 ltre
145 ltre

TR5 Electro CommandTM
GÜCÜ
TEKNOLOJİYLE HARMANLAYAN
ÜSTÜN TASARIM...
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ELECTRO COMMAND™
TRANSMİSYON
Gelşen teknoloj ve değşen htyaçlar düşünülerek TürkTraktör fabrkalarında tasarlanan ve lk yerl üretm yarı otomatk
transmsyon, TR5 Electro Command™ modellernde standart olarak sunulmaktadır. Tüm zorlu çalışma koşullarına uygun
vtes aralıkları sunan ve kademe ç vtes değştrme sırasında debryaj kullanımına htyaç duymayan Electro Command™
transmsyon, S8000 sers motordan aldığı yüksek gücü çalışmalara en y şeklde aktarmaktadır.
32 ler 32 ger vtes seçeneğ

40 km/saat maksmum lerleme hızı

Elektro-hdrolk Power shuttle

Otomatk çft çeker kumandası ve dferansyel kld

Kademe ç kolay vtes değşm

Kesntsz ve sarsıntısız vtes geçşler

El debryajı

Standart sürüngen vtes seçeneğ

Kuyruk ml
çıkışı

Kavrama
paketler

Motor grş
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Transmsyon
çıkışı

TR5 Electro CommandTM
KESİNTİSİZ GÜÇ VE
UYGUN VİTES SEÇENEKLERİ
Tüm zorlu çalışma koşullarında maksmum verm
sağlamak çn gerekl vtes ve hız aralıkları ele
alınarak özenle tasarlanan Electro Command™
transmsyon en büyük yardımcınız oluyor.
Standart olarak 32 ler 32 ger seçeneğne sahp
sürüngen transmsyonun sunduğu genş hız aralığı
sayesnde tarla koşullarında düşük hızlarda
maksmum çek gücü çalışmalara aktarılmaktadır.
Electro Command™ transmsyon le kademe ç hız
değşmler debryaj kullanımına htyaç duymadan
vtes kolu veya sağ panel üzerndek düğmelerle
kolaylıkla gerçekleştrlmektedr.

ELEKTRO-HİDROLİK POWER SHUTTLE
Sıra sonu dönüşlerde veya manevra alanının
dar olduğu yerlerde kullanım kolaylığı sağlayan ve
debryaj kullanımına htyaç duymayan elektro-hdrolk
Power shuttle tüm modellerde standart sunulmaktadır.
Özellkle sıra sonu dönüşler kolaylaştıran bu sstem,
dreksyon altındak ergonomk konumuyla da
kullanım konforunu arttırmaktadır.

POWER SHUTTLE HASSASİYET AYARI
Elektro-hdrolk Power shuttle koluyla
gerçekleştrlen ler – ger hareketnn çalışma
koşullarına ve kullanılan ekpmana bağlı olarak yavaş
yada hızlı olmasını ayarlamaya yarayan yardımcı
sstemdr. Bu sstem çalışmalarda zamandan tasarruf
etmenz sağlamaktadır.

1 Hızlı kavrama
2 Standart kavrama
3 Yavaş kavrama

OTOMATİK ÇİFT ÇEKER SİSTEMİ
VE DİFERANSİYEL KİLİDİ
TR5 Electro Command™ sersnn sahp olduğu üstün
donanımlardan br tanes de otomatk çft çeker ve
dferansyel klddr. Bu sstem sayesnde çft çeker sstem
ve dferansyel kld çalışmalar sırasında traktörün
htyacına göre devreye grp-çıkarak, çalışmaların
kesntsz devam etmes sağlanmaktadır.
Çalışma performansını arttırmasının yanında
operatöre kullanım konforu sunmaktadır.
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GÜÇLÜ
HİDROLİK DONANIM
New Holland TR5 Electro Command™ sers sahp
olduğu üstün donanımları sayesnde br çok tarımsal
ekpmanla hassas, verml ve ekonomk çalışmaktadır.
TR5 Electro Command sers standart olarak sunduğu
elektronk çek kontrol sstem, 5.400 kg hdrolk kaldırma
kapastes, 6 adet hdrolk güç çıkışı ve hdrolk orta kol
gb br çok üstün özellğ sayesnde kolay ve verml
çalışma mkanını br arada sunuyor.

Elektronk çek kontrol sstem
5.400 kg hdrolk kaldırma kapastes
6 adet hdrolk güç çıkışı
61 ltre /dakka hdrolk pompa debs
Hdrolk orta kol
Çamurluk üzer hdrolk ve kuyruk ml kumanda kolları
Elektro-hdrolk Lft-0-MatcTM

ELEKTRONİK ÇEKİ KONTROL SİSTEMİ
Elektronk çek kontrolü sayesnde çalışmalar
sırasında kullanılan ağır ekpmanların kontrolü
yüksek hassasyetle gerçekleştrlmektedr.
Parmaklarınızın ucuyla kontrol edebldğnz
elektronk çek kontrol sstem ve sıra sonu
dönüşlerndek yardımcınız elektro hdrolk
Lft-0-Matc™ TR5 Electro Command™
modellernde standart olarak sunulmaktadır.

HİDROLİK SİSTEM AYAR KUMANDALARI
61 ltre/dak. yüksek hdrolk debye sahp hdrolk
sstemn steğnze göre ayarlanmasını sağlayan
sstemdr. Bu sstemle çek hassasyet, hdrolk
kolların ndrme hızı ve yükseklk ayarları
yapılablmektedr. Bu sayede çalışmalar özelnde
yüksek hassasyet sağlanmaktadır.

ÇAMURLUK ÜZERİ KUMANDA KOLLARI
Çamurluk üzerne ergonomk şeklde
konumlandırılmış hdrolk kumanda kolları ve
kuyruk ml kumandası sayesnde ekpman
bağlantısı kolaylıkla sağlanmaktadır.
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TR5 Electro CommandTM
EKONOMİK
KUYRUK MİLİ
New Holland TR5 Electro Command™ sers sahp olduğu
üstün TR5 Electro Command™ sers yerl S8000 motorundan
elde ettğ yüksek gücü kuyruk ml çalışmalarına en az kayıpla
aktaracak şeklde tasarlanmıştır. Düşük motor devrlernde
elde edlen yüksek kuyruk ml devrler sayesnde yüksek
performans le ekonomk kullanım br arada sunuluyor.

Elektro-hdrolk kuyruk ml kavraması

ELEKTRO-HİDROLİK KUYRUK MİLİ
540/540E/1000 dev/dak. Seçeneğne sahp
kuyruk mln stedğnz devrde kolaylıkla devreye almaya
yarayan ve çek-bas şeklnde çalışan kumanda kullanılmaktadır.
Elektro-hdrolk kuyruk ml standart olarak yumuşak
başlangıçlı olması sayesnde ekpmanlarınızı ve traktörünüzü
koruyarak daha uzun süre güvenle kullanmanızı sağlamaktadır.

Kuyruk ml fren devre dışı bırakma özellğ

OTOMATİK (AUTO PTO) KUYRUK MİLİ ÖZELLİĞİ
Kuyruk ml le yapılan çalışmalar sırasında özellkle
sıra sonu dönüşlern kolaylaştırmak üzere tasarlanmış
sstemdr. Otomatk kuyruk ml özellğ, belrlenen hdrolk kol
yükseklğnde kuyruk mlnn devre dışı veya devrede olmasını
sağlamaktadır. Bu üstün donanım le sıra sonu dönüşlernz
kuyruk ml kavrama koluna htyaç duymadan yalnızca
Lft-0-Matc™ sstemn kullanarak gerçekleştreblrsnz.

Yumuşak başlangıçlı kuyruk ml
540/540E/1000 dev/dak. üç hızlı kuyruk ml
Tekerlek devryle senkronze kuyruk ml seçeneğ
Otomatk (Auto PTO) kuyruk ml özellğ
Standart kuyruk ml sensörü

KESİNTİSİZ PTO GÜÇ ÇIKIŞI

KUYRUK MİLİ DEVRE DIŞI BIRAKMA ÖNLEYİCİ
Traktörün operatör koltuğuna bağlı olan kuyruk ml
sensörü, kuyruk ml çalışmalarında operatörün koltuktan
kalkması durumunda traktörü güvenlk amaçlı 7 sanye çnde
stop eder. Bu gövenlk önlem, dreksyonun yanında bulunan
sarı düğmeye basarak zaruru htyaç anında devre dışı
bırakılmaktadır. Kuyruk ml sensörü sayesnde stenmedk
kazalar engellenerek çftçlermzn güvenlğ arttırılmaktadır.
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ZORLU KOŞULLARDA KONFORLU ÇALIŞMA
Uzun çalışma saatlernde sze konforlu br alan sunan TR5 Electro Command™, sahp olduğu düşük ses sevyel
klmalı kabn, hava süspansyonlu konforlu koltuğu, genş görüş açısına sahp teleskopk aynaları ve tüm kontrol
kumandalarının sağ panel üzerne ergonomk olarak yerleştrlmes sayesnde en büyük yardımcınız oluyor.
Ayrıca TR5.100 EC ve TR5.110 EC modellernde steğe bağlı olarak sunulan yen kabn süspansyonu özellğ le
en zorlu araz koşullarında sarsıntılar en aza ndrlerek konforunuz arttırılmaktadır.
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HER DAİM KONFORLU
SÜRÜŞ KEYFİ
TR5.100 ve TR5.110
modellernde steğe
bağlı olarak sunulan
yen kabn süspansyonu
2 noktadan kabn
üzerndek sarsıntıları
elmne ederek en zorlu
araz koşullarında
maksmum konfor
sağlamaktadır.

TR5 Electro CommandTM

HAVA SÜSPANSİYONLU KOLTUK
Gün boyu süren zorlu çalışma koşullarında
süspansyon sertlğn steğnze göre ayarlamanızı
sağlayan hava süspansyonlu koltuk konforunuzu üst
sevyeye taşımaktadır. Bunun yanında yolcu koltuğu
tüm modellerde standart olarak sunulmaktadır.

ERGONOMİK KONTROL PANELİ
Hdrolk sstem, kuyruk ml, klma ve ışık
kontroller le saklama gözler sağ panel
üzernde toplanmıştır. Kolay ulaşılan
ergonomk kontrol kumandaları çalışma
kolaylığı le ön plana çıkmaktadır.

MODERN VE DİJİTAL
GÖSTERGE PANELİ
Gelşmş gösterge panelne
sahp TR5 Electro Command™
modellernde djtal ekran
üzernden anlık olarak kullanılan
vtes, hız değern, çalışma
saatn, kuyruk ml devrn ve
hdrolk kolların konumunu
görüntüleyeblrsnz.
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Büyük bir aile olarak,
uzmanlığımızla yanınızdayız...
TEKNİK BİLGİ

MODEL
TR5.90 EC

MOTOR
Maksimum güç - ECE R120
(HP)
Silindir sayısı / Aspirasyon
(adet)
Silindir hacmi
(litre)
Maksimum tork
(Nm)
Maksimum torkun elde edildiği motor devri
(d/dak)
Yakıt deposu
(litre)
Emisyon seviyesi
Mekanik akü şalteri
TRANSMİSYON
Tipi
Vites seçeneği
Sürüngen vites
Elektro-hidrolik power shuttle mekik kolu
Power shuttle hassasiyet ayarı
Otomatik diferansiyel kilidi
Otomatik çift çeker sistemi
HİDROLİK SİSTEM
Çeki kontrol tipi
Kaldırma kapasitesi
(kg)
Hidrolik güç çıkışı
(adet)
Hidrolik orta kol
Çamurluk üzeri hidrolik kontrol kumandaları
KUYRUK MİLİ
Kuyruk mili devre dışı bırakma önleyici
Kumanda tipi
Otomatik kuyruk mili özelliği (Auto PTO)
Çamurluk üzeri kuyruk mili kumandaları
Kuyruk mili devir seçenekleri
(d/dak)
Motor devri @ 540 d/dak PTO devri
(d/dak)
Motor devri @ 540E d/dak PTO devri
(d/dak)
Motor devri @ 1000 d/dak PTO devri
(d/dak)
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Kabin süspansiyonu
Klimalı kabin
Hava süspansiyonlu kolltuk
Bluetooth radyo
ÖLÇÜLER
Dingil açıklığı
(mm)
Toplam uzunluk
(mm)
Maksimum yükseklik
(mm)
Ön iz genişliği
(mm)
Arka iz genişliği
(mm)
AĞIRLIKLAR
Ön çanta ağırlıkları
(adet x kg)
Arka tekerlek ağırlıkları
(adet x kg)
Toplam traktör ağırlığı
(kg)
LASTİK SEÇENEKLERİ
Ön
1. Opsiyon
Arka
Ön
2. Opsiyon
Arka
Ön
3. Opsiyon
Arka
Ön
4. Opsiyon
Arka

88
4 / Turbo / Intercooler
3,9
358
1400
145
Faz 3A (Tier 3)
Standart

TR5.100 EC

TR5.110 EC

98
4 / Turbo / Intercooler
3,9
390
1400
145
Faz 3A (Tier 3)
Standart

110
4 / Turbo / Intercooler
3,9
430
1400
145
Faz 3A (Tier 3)
Standart

Yarı otomatik
32 ileri 32 geri
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Elektronik
5,400
6
Standart
Standart
Standart
Elektro - hidrolik
Standart
Standart
540 / 540E / 1000
1938
1535
1926
-

İsteğe Bağlı
Standart
Standart
Standart

İsteğe Bağlı

2693
1560 - 2002
1574 - 2090

2519
4496
2730
1560 - 2002
1574 - 2090

2733
1560 - 2002
1574 - 2090

8 x 40
4 x 50
4,220

10 x 40
4 x 50
4,220

10 x 40
4 x 50
4,220

11.2R28
14.9R38
13.6R24
16.9R34
-

11.2R28
14.9R38
13.6R24
16.9R34
14.9R24
18.4R34
-

11.2R28
14.9R38
13.6R24
16.9R34
14.9R24
18.4R34
13.6R28
16.9R38

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.

www.newholland.com.tr

/NewHollandAGTurkiye

/newhollandagtr

444 0 648

