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New Holland T5.115 DualCommand Heavy Duty
Motor:
typ F5C, řadový 4 válec přeplňovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, 2
ventily na válec, vstřikování paliva COMMON RAIL, technologie CEGR, DOC + DPF s
automatickou pasivní regenerací, splňuje emisní normu Tier4a , zdvihový objem 3400 cm,
výkon 84 kW (114 koní ) při 2300 ot/min dle ECER-120, max kroutící moment 461 Nm při 1500
ot/min, servisní prohlídka po 600 Mth, nádrž paliva na 160 litrů, viskozní spojka ventilátoru
chladiče, vzduchový filtr s predčističem, alternátor 120 Amp, management otáček motoru
CRPM - uložení otáček motoru 2 paměti
Převodovka:
DualCommand 24x24 Eco, maximální rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách motoru, plně
synchronizovaná, dvoustupňový PowerShift, reverzní převodovka PowerShuttle s nastavením
agresivity reakce ve třech stupních s elektrohydraulickým ovládáním, změna směru jízdy pod
zatížením bez použití spojkového pedálu, tlačítko ovládání spojky Power Clutch na řadící páce
PTO
otáčky 540/540E/1000 ot/min, s elektrohydraulickou spojkou, ovládání i venku na zadním
Nápravy:
Zadní: přírubová náprava Class 2 HD, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu
Přední: pevná náprava Class 1,5 HD se 100% uzávěrkou, elektrohydraulické zapínání pohonu
4WD a uzávěrky předního diferenciálu, dynamické přední blatníky
Hydraulika :
EDC - elektronická regulace zadního TBZ, zadní tříbodový závěs kategorie II s rychloupínacími
koncovkami, teleskopické stabilizátory, 2 venkovní pomocné válce maximální zvedací kapacita
4.100 kg, ovládání TBZ zvenku na zadním blatníku, výkon hydraulického čerpadla 64 l/min,
pracovní tlak 19 MPa, výkon servořízení 36 l/min, 3 mechanicky ovládané venkovní okruhy, 6
koncovek, sběrná odkapová nádobka
Kabina:
komfortní kabina Vision View s klimatizací,topením, filtrací nasávaného vzduchu, otvírací boční
okénka, střecha kabiny s průhledem HighVisibility, vzduchem odpružená sedačka řidiče s
možností natočení 15o , sedačka spolujezdce, rádio, 4 pracovní světla na kabině, zadní stěrač a
ostřikovač, teleskopická venkovní zpětná širokoúhlá zrcátka, elektrická zásuvka 25A, el.
odpojovač baterie, zadní blatníky s nástavcem
Příslušenství:
držák předního závaží 60 kg, sada závaží 6x40kg, etážový horní závěs s automatickou hubicí,
akumulátor Heavy Duty 100 Ah, vzduchové brzdy přívěsu 2 okruhové, box na nářadí, maják
Pneumatiky:
přední 440/65 R24, zadní 540/65 R34, dělený disk, bez určení značky
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