T580B Serisi
t580b 4wd

T580B
T580B Bahçe Serisi
Gücünüze Güç,
Emeğinize Bereket Katar!
Yen New Holland T580B sers markanın karakterstk kompakt ve modern çzglere sahp
kaportasının altında barındırdığı 55 HP maksmum güç ve 226 Nm tork üreten 3 slndrl yerl
üretm S8000 sers motoruyla tüm şlern üstesnden gelmeye hazır.
Motordan alınan güç tüm modellerde standart olarak sunulan 8 ler 8 ger transmsyon yapısı
le verml br şeklde toprağa aktarılmaktadır. Turbo-Intercooler asprasyon sstem
sayesnde yüksek performansı ve yakıt ekonomsn br arada buluşturan T580B sers 52
ltrelk yakıt deposuyla uzun saatler çalışma mkanı sunmaktadır.

PERFORMANSIN YENİ YÜZÜ
New Holland T580B sers
çalışmalarınızda 55 HP, 3 slndrl
TürkTraktör S8000 sers Turbo-Intercooler
motor le destek olmaktadır. 2.9 ltre motor
226 Nm tork üreterek 52 ltre yakıt deposu
le gün boyu çalışma mkanı sunmaktadır.
Standart olarak sunulan mekank akü
şalter akünün daha uzun ömürlü
kullanımını sağlamaktadır.

BAHÇELERİNİZ İÇİN TASARLANMIŞTIR
Bahçe tarımındak htyaçları göz önünde
bulundurularak tasarlanan T580B sers
ölçüsel avantajı yanı sıra 540/540E ve
tekerlek devrne senkronze çalışan
kuyruk ml sstem le de göz dolduruyor.
540E kuyruk ml devrn özellkle
laçlama faalyetlernde kullanırken,
1590 d/dak düşük motor devr le elde
ederek yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

MODERN VE DİJİTAL
GÖSTERGE PANELİ*
Yenlenmş gösterge panelne sahp
T580B sersnde modern ekranında
motor devr, anlık lerleme hızı ve
çalışma saat görüntüleneblyor.

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

YERLİ
TURBO-INTERCOOLER MOTOR!
New Holland T580B sers TürkTraktör Ankara fabrkasında üretlen S8000 sers 3 slndrl 2.9 ltre
Turbo-Intercooler motorundan güç almaktadır. Turbo-Intercooler özellğ sayesnde çekş performansın
artmasının yanı sıra yakıt tüketm de optmze edlerek 55 HP segmentnde kullanılan br çok tarımsal
ekpman le verml çalışma mkanı sunulmaktadır.

T580B
Maksmum güç
Slndr sayısı / asprasyon

3 / Turbo-Intercooler

Slndr hacm

2.9 Ltre

Maksmum tork

226 Nm

Maksmum torkun elde edldğ motor devr
Tüm modellerde standart olarak sunulan
mekank akü şalter le çalışmadığınız
zamanlarda traktörün enerj akışını
keserek akü kullanım ömrü uzatılmaktadır.

55 HP

1.400 d/dak.

Akü şalter

Standart

Yakıt depo kapastes

52 Ltre

T580B
TÜM İHTİYAÇLARA
CEVAP VEREN TRANSMİSYON
Motordan aldığı gücü toprağa 8 ler 8 ger tam senkromeçl transmsyonu
le aktaran T580B sers şlernzde htyaç duyduğunuz hız aralığını
sağlamaktadır. Tüm modellerde standart olarak sunulan ler ger mekk
kolu sayesnde özellkle sıra sonu dönüşlernde hem zamandan hem
yakıttan tasarruf etmenz sağlanmaktadır.

Ergonomk olarak yorulmayı azaltacak şeklde
konumlandırılmış ler ger mekk kolu, mekank çft
çeker ve dferansyel kld gb kumandalar le güvenl
ve verml kullanım mkanı oluşturulmaktadır.

YÜZÜNÜZÜ VE
CEBİNİZİ GÜLDÜREN
HİDROLİK VE
KUYRUK MİLİ SİSTEMİ
T580B sers standart olarak sunduğu 4 adet hdrolk güç
çıkışı, 2.200 kg yüksek kaldırma kapastes ve standart
Lft-0-Matc™ sayesnde br çok tarımsal ekpman le kolay
ve güvenl çalışma mkanı sunmaktadır. Teleskobk yan
gerg kolları sayesnde hızlı ve kolay ekpman ayarı
sağlanmaktadır.
Bahçe tarımında önem taşıyan kuyruk ml çalışmalarını en
verml şeklde gerçekleştrmes adına New Holland T580B
sers çft hızlı kuyruk mln standart olarak sunmaktadır.
540E d/dk hız seçeneğn 1590 d/dk gb düşük motor
hızında elde ederek yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
Koltuk sensörüne bağlı olan kuyruk ml sstem,
kazaların oluşmasını önlemek çn yen nesl güvenlk
sstem le donatılmıştır.

T580B
MODERN TASARIM VE
YORMAYAN ERGONOMİ
Yen T580B sers 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 yen nesl güvenlk
sstemler sayesnde
T580B sers, çftç
kazalarının önüne
geçlmesnde katkı
sağlamaktadır.

Koruyucu ROPS demrn
sağ ve sol tarafında
bulunan pstonlar
sayesnde artık ROPS
demrn ndrp
kaldırmak daha kolay.

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

MODEL
T580B 4WD

MOTOR
Maksimum Güç - ECE R120

(HP)

55

Silindir Sayısı / Aspirasyon

(adet)

3 / Turbo-Intercooler

Silindir Hacmi
Maksimum Tork
Makimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri
Yakıt Deposu

(l)

2,9

(Nm)

226

(d/dak)

1400

(l)

Akü Şalteri

52
Standart

Dijital Gösterge

İsteğe Bağlı

Emisyon değeri

Tier III

TRANSMİSYON
Tipi

Mekanik - Senkromeçli

Dişli Kutusu

8 İleri - 8 Geri

Mekanik İleri Geri Mekik Kolu

Standart

Arka Diferansiyel Kilidi

Mekanik - Kumanda pedallı

Çift Çeker Sistemi

Mekanik Kumandalı

HİDROLİK SİSTEM
Çeki Kontrol Tipi

Mekanik

Lift-O-MaticTM

Standart

Kaldırma Kapasitesi
Hidrolik Güç Çıkışı

(kg)
(adet)

2.200
4

KUYRUK MİLİ
Tipi

Bağımsız Çift Hızlı

Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri
Kuyruk Mili Devri

Standart
(d/dak)

540/540E

ÖLÇÜLER
Dingil Açıklığı

(mm)

2057

Toplam Uzunluk

(mm)

3682

Dönüş Yarı Çapı (4WD:280/70R18)

(mm)

4060

Ön İz Genişliği

(mm)

1225 - 1319

Arka İz Genişliği (24' jant için)

(mm)

1302 - 1563

Arka İz Genişliği (28' jant için)

(mm)

1345 - 1747

AĞIRLIKLAR
Toplam Ön Çanta Ağırlık

(adet x kg)

6 x 30

Toplam Arka Ağırlık (24" jant)

(adet x kg)

4 x 30

Toplam Arka Ağırlık (28" jant)

(adet x kg)

2 x 50

(kg)

1.950

Toplam Yüksüz Ağırlık
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)
1. Opsiyon
2. Opsiyon

Ön
Arka
Ön
Arka

240/70R16
13.6R24
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.

