
T3F Serisi
T3 50F   T3 60F   T3 70F   T3 75F



New Holland a�les�n�n en köklü ser�lenden b�r� baştan aşağıya yen�lenerek tasarımı, teknoloj�s� ve donanımıyla
bu evr�m� bahçeler�n�ze taşımaya hazır. 50 beyg�rl�k Faz 3A motorunun yanı sıra Common-Ra�l yakıt enjeks�yon 
s�steml� yen� nes�l yerl� üret�m Faz 3B motora sah�p 3 farklı model sunulmaktadır. T3.60F, T3.70F ve
T3.75F modeller� 55-75 beyg�r güçler�nde profesyonel meyve yet�şt�r�c�ler�n hayatını değ�şt�recek.
Faz 3B modeller� motorda oluşan gücü 12 �ler� 12 ger� tam senkromeçl� transm�syon �le toprağa en ver�ml�
şek�lde aktararak �şler�n�z� aksatmadan ve kayıpsız b�r şek�lde gerçekleşt�rmen�z� sağlamaktadır. 
Dar ve alçak ölçüsü ve yüksek manevra kab�l�yet� sayes�nde en dar bağ ve bahçeler�n adeta ustası hal�ne gelen
T3F ser�s� yen� tasarımı ve teknoloj�s� �le tüm ç�ftç�ler�m�ze yepyen� b�r deney�m� yaşatmaya hazır!

YENİ T3F SERİSİ
MİNİMUM ÖLÇÜLER,
MAKSİMUM TEKNOLOJİ!

Motor T3.50F T3.60F T3.70F T3.75F
Nom�nal Motor Gücü (Hp) 50 55 65 75
Maks�mum Motor Gücü @ 1.900 rpm (Hp) 50 60 70 75
Maks�mum Tork (Nm) 201 258 291 341
Yakıt Enjeks�yon S�stem�              Mekan�k                                 Yüksek Basınçlı Common-Ra�l Enjeks�yon 
Em�syon Sev�yes� Faz 3A (T�er 3)  Faz 3B (T�er 4A)  
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KALİTE,  PERFORMANS,
TASARRUF
Ankara AR-GE merkez�m�zde 
gel�şt�r�len T3F ser�s�n�n yen� motorları 
�ç�nde barındırdığı teknoloj�
sayes�nde Faz 3B
em�syon sev�yes�n�
yer�ne get�rerek
aynı anda hem 
güçlü hem
çevre dostu. 

YERLİ COMMON-RAİL MOTORLAR İLE KESİNTİSİZ YÜKSEK GÜÇ
Yüksek basınçlı common-ra�l yakıt enjeks�yon s�stem� ve elektron�k 
kontrol ün�tes� sayes�nde yen� Faz 3B motorlar mekan�k motorlara
kıyasta %15 tork artışı sağlamaktadır. Bu sayede T3.75F model�
1.400 dev/dk motor devr�nde 341 Nm maks�mum tork’a ulaşarak
üstün b�r sürüş performansı sunmaktadır. Aynı zamanda %54 
sev�yeler�nde b�r tork rezerv� oluşturarak, traktörler�m�z en çamurlu, 
yüksek eğ�ml� ya da sert toprağa sah�p bahçelerde b�le bayılmadan 
çalışmalarınıza en ver�ml� şek�lde devam etmen�z� sağlamaktadır. 

HEM GÜÇLÜ HEM TEMİZ
T3F ser�s�n�n Faz 3B modeller� 
D�zel Oks�dasyon Katal�zörü 
(DOC) ve soğutmalı EGR 
ün�tes� sayes�nde %94 
oranında daha az part�kül 
madde (PM) salınımı 
gerçekleşt�rerek çevrem�z� 
korur ve gelecek nes�llere daha 
yaşanab�l�r b�r dünya bırakmak 
�ç�n katkı sağlar.

Part�kül

Karbon Monoks�t

N�trojen Oks�t

DİZEL
OKSİDASYON
KATALİZÖR Karbon D�oks�t

Su

H�drokarbon



MOTORLA UYUMLU TRANSMİSYON
Yen� New Holland T3F ser�s� en zor çalışma koşullarında kullanıcılarına en üst performans ve kullanım kolaylığı 
sağlaması �ç�n tasarlanmıştır. Bu tasarım �lkes� traktörün her noktasında olduğu g�b� transm�syon özell�kler�ne de 
yansımıştır.  40 km/h hıza ulaşab�len 12 �ler� 12 ger� transm�syonu elektro h�drol�k olarak devreye g�ren
ç�ft çeker ve d�ferans�yel k�l�d� g�b� b�r çok özell�k �le �ş�n�z� kolaylaştırmaktadır.
T3F ser�s�n�n hem motoru hem de transm�syonu TürkTraktörün AR-GE merkez�nde tasarlanmış olup
mükemmel b�r uyum �ç�nde çalışarak üstün b�r sürüş performansı elde ed�lmekted�r. 
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KOMPAKT AMA GÜÇLÜ
T3F ser�s� Faz 3B modeller�nde standart olarak sunduğu 40 km/h 
�lerleme hızına sah�p 12 �ler� 12 ger� transm�syon seçeneğ� �le �ht�yaç 
duyulan hız aralığını sunmaktadır. Mekan�k �ler� ger� mek�k kolu
3 kademel� ana v�tes kolu olduğu g�b� d�reks�yonun hemen yanında yer 
almaktadır. Özel ek�pmanların kullanımında �ht�yaç duyulan daha düşük 
sürüngen hızlar �ç�n �steğe bağlı olarak 20 �ler� 20 ger� sürüngen v�tes 
seçeneğ� mevcut. Bu sürüngen seçeneğ� �le hem �ler� hem ger� yönde 
saatte 140 metre �lerleme hızına ulaşarak dal parçalama g�b� 
ek�pmanlar �le üstün performans elde ed�lmekted�r. 

TEK HAMLEDE İSTENİLEN PERFORMANS
Yen� T3F ser�s�n�n tüm modeller�nde standart olarak sunulan 
elektro-h�drol�k kumandalı ç�ft çeker ve arka d�ferans�yel k�l�d�
ergonom�k olarak d�reks�yonun hemen altına konumlandırılmıştır. 
Kolay ve güvenl� kullanımın yanı sıra elektro-h�drol�k ç�ft çeker
özell�ğ� frene basıldığında devre dışı olsa b�le devreye g�rerek
fren performansını da desteklemekted�r. Ön tekerler�n
pat�naj oranına göre otomat�k olarak devreye g�r�p çıkan
ön d�ferans�yel k�l�d� (L�m-Sl�p) tüm modellerde standart 
olarak sunulmaktadır. 

Transm�syon  T3.50F T3.60F T3.70F T3.75F

V�tes Sayısı  8 �ler� 8 ger� 12 �ler� 12 ger�  

Maks�mum İlerleme Hızı  30 km/h 40 km/h  

İsteğe Bağlı Sürüngen V�tes Seçeneğ� 12 �ler� 12 ger� 20 �ler� 20 ger�  

Sürüngen v�tes �le en düşük �lerleme hızı 0,37 km/h 0,14 km/h   



GÜÇLÜ VE DAYANIKLI
HİDROLİK VE KUYRUK MİLİ 
New Holland T3F ser�s� tüm modeller�nde 2.277 kg 
h�drol�k kaldırma kapas�tes�, 4 adet h�drol�k güç çıkışı
ve standart L�ft-0-Mat�c™ sayes�nde b�rçok ek�pman �le 
etk�n b�r çalışma fırsatı sunmaktadır. 

T3F ser�s� standart sunduğu ç�ft hızlı kuyruk m�l� �le gücü 
ve ver�m� b�r arada sunmaktadır. Güç �steyen ek�pmanlar 
540 dev/dk kuyruk m�l� seçeneğ� �le etk�n b�r şek�lde 
çalıştırılmaktadır. 540E dev/dk kuyruk m�l� seçeneğ� �se 
1.529 dev/dk motor hızı �le �sten�len performans daha 
düşük yakıt sev�yes�yle elde ed�lmekted�r. 
Faz 3B modeller�nde sunulan tekerlek devr�ne senkron�ze 
çalışan kuyruk m�l� fonks�yonu �le toprak altı gübreleme 
g�b� özel ek�pmanlar �le çalışma �mkanı sunulmaktadır. 
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GÜN BOYU ÇALIŞMALARINIZDA SİZ RAHAT EDİN DİYE TASARLANDI!
Yen� T3F ser�s� traktörler teknoloj�k donanımların yanı sıra
ergonom�k açıdan rahatlığıyla da standartları bel�rlemekted�r. 
Operatör alanı, s�zlere en dar bahçelerde çalışma olanağı tanırken rahat yapısı ve tüm kumanda
kolların ergonom�k konumları sayes�nde �şler�n�z� yorulmadan gerçekleşt�rmen�z� sağlamaktadır. 

Yen� nes�l
d�j�tal
gösterge 

Kuyruk m�l�
devre dışı 
bırakma
önley�c�

Elektron�k
akü şalter�

Kademe
v�tes kolu

Hız v�tes kolu

El gazı

L�ft-0-Mat�c™

H�drol�k
güç çıkışı 

kumandaları

H�drol�k
poz�syon 

kumandaları

İler� ger� 
mek�k kolu

Ç�ft çeker ve 
d�ferans�yel k�l�d� 
kumandaları

Servo PTO 
kumandası

Kuyruk m�l�
dev�r seç�c�



BİR GÖSTERGE, BİRÇOK FARKLI BİLGİ!
Yen� nes�l d�j�tal gösterge panel�nde 
kullanıcılar anlık �lerleme hızına,
akü voltaj değer�ne, traktörün çalışma
saat�ne ve farklı kuyruk m�l� b�lg�ler�ne 
er�şeb�lmekted�r. Buna ek olarak
Faz 3B modeller�nde dış sıcaklık ve
anlık  kuyruk m�l� hızı da göster�lerek
kullanıcılarına eşs�z b�r deney�m 
yaşatmaktadır. 

TEK DÜĞMEDEN ELEKTRİK AKIMINI KESİN!
Tüm modellerde standart olarak sunulan
akü şalter� sayes�nde ac�l durumlarda traktörün 
elektr�k devres� ön kaportayı açmadan 
kes�leb�lmekted�r. Ayrıca sezon sonlarında akü 
devres�n� keserek akü kullanım ömrü de 
uzatılmaktadır. Faz 3B modeller�nde ekranın
sağ tarafında bulunan elektron�k akü
şalter� standart olarak 
sunulmaktadır. 

PARMAKLARINIZIN UCUNDA! 
New Holland T3F ser�s�n�n Faz 3B 
modeller�nde kullanılan yen� nes�l 
elektron�k motor sayes�nde 
potans�yometrel� el gazı özell�ğ� 
sunulmaktadır. Çok haf�f dokunuşlarla 
ayarlanab�len el gazı d�j�tal ekran �le 
b�rl�kte �ht�yacınız olan motor devr�n� en 
hassas şek�lde ayarlamanıza �mkan 
tanımaktadır. 

T3F SERİSİ İLE TRAKTÖR DENEYİMİNİZİ
BİR ÜST AŞAMAYA TAŞIYIN!
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T3F ser�s� motor, transm�syon ve h�drol�k g�b� 
traktörün ana parçaları har�c�nde de yüksek 
kal�tey� ve müşter� odaklı mühend�sl�k 
anlayışını her alanda kullanıcılarına 
h�ssett�r�yor. İster en yen� güvenl�k 
donanımları, �ster konforunuzu arttıran 
özell�kler olsun,  T3F ser�s� her alanda 
standartları bel�rlemeye hazır!

KUYRUK MİLİ DEVRE DIŞI BIRAKMA ÖNLEYİCİ! 
Traktörün operatör koltuğuna bağlı olan kuyruk m�l� stop sensörü, kuyruk m�l� 

çalışmalarında operatörün koltuktan kalkması durumunda traktörü güvenl�k 
amaçlı 7 san�ye �ç�nde stop eder. Bu güvenl�k önlem�, d�reks�yonun yanında 

bulunan sarı düğmeye basarak zarur� �ht�yaç anında devre dışı bırakılmaktadır. 
Kuyruk m�l� stop sensörü sayes�nde �stenmed�k kazalar engellenerek 

ç�ftç�ler�m�z�n güvenl�ğ� arttırılmaktadır. 

YARDIMCI PİSTONLAR
T3F bahçe traktörler�nde , orta rops dem�r�n�n hem sağ

hem sol tarafında yer alan destekley�c� p�stonlar sayes�nde artık 
ropsu �nd�r�p kaldırmak daha kolay. Bu yardımcılar sayes�nde 

rops dem�r� tek başına 
kolayca kullanılab�l�r.

MAKSİMUM GÖRÜŞ ALANI
Özell�kle römork ya da boyutsal olarak uzun 

ve büyük ek�pmanlar �le yolda g�derken ç�ft 
taraflı aynalar sayes�nde artık traktörün 

çevres� daha kolay kontrol ed�l�r ve 
kullanıcının güvenl�ğ� arttırılır. 



SIRA SONU = SIRA BAŞI
Kend�ne has ölçüler� sayes�nde T3F ser�s� 
bahçe ve bağlarınızda benzers�z b�r manevra 
kab�l�yet� sunmaktadır. 1.86m d�ng�l açıklığı ve 
45° dönüş açısı sayes�nde sadece 3.4 metrel�k 
b�r dönüş yarıçapına ulaşarak en dar alanlarda 
rahatça hareket etmen�z� sağlamaktadır.  
Böylel�kle sıra sonlarına geld�ğ�n�zde fazladan 
�ler� ger� hareket�ne gerek kalmadan b�r 
sonrak� sıra başına g�rerek hem zamandan 
hem yakıttan tasarruf edeb�l�rs�n�z. 

KENDİSİNİ EN RAHAT KİMSENİN
GİREMEDİĞİ YERLERDE HİSSEDİYOR!
New Holland T3F ser�s� 144 cm ye kadar 
daralab�len dıştan dışa gen�şl�ğ� ve
sadece 131 cm olan �ş konumundak� 
d�reks�yon yüksekl�ğ� sayes�nde en dar 
alanların ustasıdır. Özell�kle esk� t�p üzüm 
bağları, bodur elma ve k�raz g�b� ağaç 
d�k�m araları dar ve ağaç yapısı alçak olan 
yet�şt�r�c�l�klerde ölçüsel avantajları 
ortaya çıkmaktadır. 

144 cm

13
1 

cm
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EN BÜYÜK FARKI BOYUTLARI!
T3F ser�s� geçm�şten bugüne eşs�z ölçüler� sayes�nde b�rçok ödüle 
layık görülerek en dar bağ ve bahçeler�n efend�s� olduğunu 
kanıtlamıştır. M�n�mum 144 cm dıştan dışa gen�şl�ğ�, 3.6 metre toplam 
uzunluğu, 131 cm d�reks�yon yüksekl�ğ� ve üstün manevra kab�l�yet� 
sayes�nde profesyonel üzüm, k�raz, elma vb yet�şt�r�c�ler�n 
vazgeç�lmes� olmaya bundan sonra da devam edecekt�r. 



Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

• 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.

MODELTEKNİK BİLGİ
  T3.50F  T3.60F  T3.70F  T3.75F
MOTOR  
Nominal Güç - ECE R120 (HP) 50  55  65  75
Maksimum Güç @1.900 rpm - ECE R120 (HP) 50  60  70  75
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)     3 / Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi (l)    2,9
Maksimum Tork (Nm) 201  258  291  341
Yakıt Enjeksiyon Sistemi  Mekanik Enjeksiyon                                       Yüksek Basınçlı Common-Rail Enjeksiyon
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)    1400
Akü Şalteri  Mekanik    Elektronik
Yakıt Deposu (l)    45
Dijital Gösterge     Standart
Emisyon Değeri  Faz 3A (Tier 3)    Faz 3B (Tier 4A) 
TRANSMİSYON  
Tipi     Mekanik - Senkromeçli
Dişli Kutusu  8 İleri - 8 Geri    12 İleri - 12 Geri
Mekanik İleri Geri Mekik Kolu     Standart
Sürüngen Vites Seçeneği      İsteğe Bağlı
Sürüngen Vites Dişli Kutusu  12 İleri - 12 Geri    20 İleri - 20 Geri
Sürüngen Vites İle En Düşük İlerleme Hızı (km/h) 0,37    0,14
Ön Diferansiyel Kilidi     Otomatik (Lim-Slip)
Arka Diferansiyel Kilidi     Elektro-Hidrolik
Çift Çeker Kumandası     Elektro-Hidrolik
HİDROLİK SİSTEM  
Çeki Kontrol Tipi     Mekanik
Lift-O-Matic™     Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)    2.277
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)    4
KUYRUK MİLİ  
Tipi     Servo Kuyruk Mili
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri  -    Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak)    540/540E
Motor devri @ 540 d/dak PTO devri (d/dak)    1958
Motor devri @ 540E d/dak PTO devri (d/dak)    1592
Kuyruk Mili Stop Sensörü     Standart
ÖLÇÜLER  
Dingil Açıklığı (mm) 1863    1866
Toplam Uzunluk (mm) 3438    3637
Ön İz Genişliği (260/70R16) (mm)    1123 - 1201
Arka İz Genişliği (360/70R24) (mm)    1080 - 1410
Arka İz Genişliği (360/70R20) (mm)    1078 - 1390
Dönüş Yarı Çapı (mm)    3.4m
AĞIRLIKLAR  
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)    6 x 30
Toplam Arka Ağırlık  (24" jant) (adet x kg)    2 x 50
Toplam Arka Ağırlık  (20" jant) (adet x kg)    2 x 45
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)  

1. Opsiyon
     Ön     260/70R16

                      Arka     360/70R24

2.Opsiyon
      Ön     240/70R16

                      Arka     360/70R20


