
TC Serisi
Biçerdöverler



DAHA GENİŞ
VE KONFORLU
KABİN  
Kab�n �ç hacm� arttırılarak çok daha 
gen�ş b�r alan elde ed�lm�şt�r.  
Kauçuk takozlar üzer�ne 
yerleşt�r�lm�ş kab�n, çalışma 
sırasında daha az t�treş�m ve 75,6 
dB değer� �le çok daha düşük ses 
sev�yes� sunmaktadır. Yen� 3 
noktadan ayarlanab�l�r ve ayak 
destek kollarına sah�p d�reks�yon 
kolonu operatörün uzun saatler 
boyunca yorulmadan çalışmasına 
�mkan tanır.

SİMETRİK KABİN YERLEŞİMİ 
Artan kab�n hacm� �le b�rl�kte, yen� kab�n b�çerdöver gövdes� orta noktasına göre 
eksenlenerek  konumlandırılmış bu sayede s�metr�k b�r yerleş�m sağlanmıştır. Yen� kab�n 
yerleş�m� �le operatörün tablayı daha rahat tak�p edeb�lme �mkanı elde ed�lm�şt�r. Ayrıca, yen� 
kab�n üstü aydınlatma grubu �le daha güçlü ve homojen b�r aydınlatma sağlanmıştır.
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AYARLANABİLİR
KUMANDA KONSOLU 

Tümüyle yen�lenen  kumanda 
konsolu, operatörün en uygun 

kullanım poz�syonu �ç�n 
�ler�-ger� ayarlanab�l�r 

özell�kted�r. Konsol üzer�ne, 
tabla ve harmanlama kavrama 

düğmeler�, kontrbatör açıklık 
ayarı g�b� s�stemlerle �lg�l� ayar 

düğmeler�, operatörün 
kolaylıkla er�şeb�leceğ� şek�lde 

konumlandırılmıştır.

INFOVİEW™II MONİTÖR 
B�çerdövere a�t tüm ver�ler�n 

tak�p  ed�leb�ld�ğ� ve 
kal�brasyonların yapıldığı yen� 
InfoV�ew II mon�tör, operatöre 

kullanım kolaylığı ve b�çerdöver 
�le �lg�l� �şlemler� daha hızlı 

yapab�lme �mkanı tanımaktadır. 
İk� büyük LCD ekrana sah�p 
mon�törün �lk ekranında b�r 

b�çerdöver s�mges� üzer�nden 
görsel olarak 21 farklı nokta 

hakkında b�lg�lend�rme 
yapılmaktadır. İk�nc� LCD ekran 

üzer�nden �se b�çerdöver 
ayarları tak�p ed�leb�lmekted�r.

KULLANIŞLII 
KUMANDA KOLU 
Yen� kumanda 
kolu �le daha çok 
fonks�yonu 
kumanda etmek 
mümkündür.

MERKEZİ AYDINLATMA KONTROL PANELİ  
Merkez� panel �le, b�çerdöver üzer�ndek� tüm aydınlatma lambalarını tek b�r düğme �le  
devre dışı bırakab�l�r ya da tüm lambalara bağımsız olarak kumanda ed�leb�lmekted�r.

TC Serisi Biçerdöverler

Boşaltma tüpü 
poz�syon düğmes�

Boşaltma s�stem�
kavrama düğmes�

İk� hızlı tabla
aşağı –yukarı

düğmes�

Kullanım dışı

Tabla yüksekl�k 
hafıza düğmes�

Dolap poz�syonu
kontrol düğmes�

Tabla ve boşaltma
s�stem� ac�l
durdurma düğmes�

Dolap hızı ve
kusturucu
kontrol düğmes�
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CONTROLFLOAT™ TABLA 
OTOMATİK YÜKSEKLİK SİSTEMİ 
Yen� New Holland TC Ser�s� 
b�çerdöverler Controlfloat™  
olarak �s�mlend�r�len tabla 
otomat�k yüksekl�k s�stem�ne 
sah�pt�r. Otomat�k olarak tabla 
yüksekl�ğ�n� ayarlayarak, 
tablanın araz� üzer�ndek� 
engebelere uyum sağlamasına 
katkıda bulunan s�stem, güvenl� 
ve konforlu hasat sağlar.

DANE DEPOSU  
Yen�lenen  kaporta d�zaynı �le b�rl�kte dane deposu 
hacm� 6.000 l�treden, 6.400 l�treye çıkarılmıştır.
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TC Serisi Biçerdöverler

GÜÇLENDİRİLMİŞ 
KUSTURUCU MOTORU 
Daha yüksek güçler  
gel�şt�reb�len (3,2 kW) 
yen� elektr�kl� 
kusturucu  motoru �le 
b�rl�kte motora a�t 
conta s�stem� 
gel�şt�r�lm�ş ve daha
�y� sızdırmazlık 
sağlanmıştır.

İKİ KADEMELİ ELEK YAPISI 
İk� kademel� elek yapısı sayes�nde, mahsül sağır 
elekten  ön eleğe, ön elekten �se sağır eleğe dökülmes� 
sırasında �k� kez etk�n b�r şek�lde fan hava akımı 
etk�s�nde kalır, bu sayede ver�ml� b�r tem�zleme 
sağlanır. 4,32 m2 büyük elek alanı �se her koşulda 
yüksek tem�zleme kapas�tes�ne katkıda bulunur.

BAŞARISI KANITLANMIŞ 
HARMANLAMA SİSTEMİ
New Holland TC Ser�s� 
b�çerdöverlerde, başarısı 
kanıtlanmış, az bakım 
gerekt�ren, sağlam ve sade 
b�r yapıya sah�p güçlü 
harmanlama s�stem� bulunur. 
607 mm çapında büyük batör 
ve bunu 111º’ l�k açı �le saran 
kontrbatör yüksek b�r 
harmanlama performansı 
sunmaktadır.
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MODERN
KAPORTA DİZAYNI
TC Ser�s� model�  tümüyle 
yen�lenen kaporta d�zaynı �le 
daha modern ç�zg�lere 
kavuşmuştur. Köşel� kaporta 
hatları yer�ne, daha fazla 
mukavemet sağlayan 
ovalleşt�r�lm�ş kaporta hatları 
kullanılmıştır.
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TASARRUFLU MOTORLAR
Common-Ra�l yakıt  enjeks�yon s�stem�ne sah�p 
motorlar her türlü koşulda yüksek performans ve yakıt 
tasarrufu sağlamaktadır. 400 l�tre hac�ml� yakıt deposu 
�le gün boyu kes�nt�s�z çalışmak mümkündür.

DÖNER TOZ FİLTRESİ KAPAĞI
Yen� kaporta d�zaynı �le b�rl�kte kullanılmaya 

başlanan döner toz f�ltres� kapağı �le, radyatör 
grubuna tem�z hava g�r�ş� sağlayan döner toz f�ltres�, 

sac b�r kapak �le muhafaza ed�lm�şt�r. Soğutma grubu 
radyatörler�ne ve motora toz em�l�m�n� daha da 

azaltacak bu uygulama �le f�ltre bakım aralıkları
daha da uzatılmıştır.
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• 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        444 0 648

Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

MODELTEKNİK BİLGİ
  TC5.80  TC5.90

TABLA     

Biçme Genişliği (m) 4,57 - 5,18 (isteğe bağlı)  4,57 - 5,18 (isteğe bağlı) 

Controlfloat™ Otomatik Tabla Yükseklik Sistemi  Standart  Standart

KABİN    

Klima  Standart  Standart

Yan Yolcu Koltuğu  Standart  Standart

Buzdolabı  Standart  Standart

HARMANLAMA     

Batör Genişliği  1,3  1,3

Batör Çapı (m) 0,607  0,607

Batör Üzerindeki Parmak Sayısı  8  8

Batör Hız Aralığı (d/d) 417 / 1037  417 / 1037 

Kabinden Elektrikli Batör Hızı Ayarı  Standart  Standart

Kabinden Elektrikli Kontrbatör Açıklık Ayarı  Standart  Standart

Kontrbatör Alanı (m2) 0,79  0,79

Kontrbatör Üzerindeki Bar Sayısı (Adet) 14  14

Kontrbatör Sarma Açısı  111  111

Sap Yayıcı Genişliği (m) 1,3  1,3

Sap Yayıcı Kontrbatör Alanı (m2) 0,2  0,2

Sarsak Sayısı (Adet) 5  5

Sarsak Ayırma Alanı (m2) 5,0  5,0

TEMİZLEME     

Toplam Elek Alanı (m2) 4,32  4,32

Fan Üzerindeki Kanat Sayısı  6  6

Kabinden Kumandalı Fan Hız Ayarı  Standart  Standart

DANE DEPOSU     

Kapasite (l) 6.400  6.400

Boşaltma Tüpü Tahliye Hızı (l/s) 72  72

MOTOR     

Tipi  Tier 3  Tier 3 

Püskürtme Sistemi  Common-Rail  Common-Rail 

Motor Gücü (ISO TR14396) (kW/hp) 152 / 207  177 / 241

Hava Kompresörü  Standart  Standart

YAKIT TANKI     

Kapasite (l) 400  400

AKTARMA SİSTEMİ VE DÜMENLEME DİNGİLİ    

Yürütücü Hidrostatik Pompa Kapasitesi (cc) 100  100

Dişli Kutusu  3 Hızlı  3 Hızlı

Tipi  Hidrostatik  Hidrostatik

Ağır Hizmet Tipi Çift Dümenleme Pistonlu Arka Dingil  Standart  Standart


