NEW HOLLAND TCD & T15OO
TC24D T156O T157O
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ROBUUST, EENVOUDIG,
BETAALBAAR EN PRODUCTIEF
Laat u niet misleiden door de compacte afmetingen van de New Holland TC24D-, T1560en T1570-tractoren. Deze dieseltractoren van 24, 30 en 33 pk werden ontworpen om
in verschillende toepassingen sterke prestaties te leveren. Ze combineren traditie met
hedendaagse betrouwbaarheidsniveaus en lage bedrijfskosten over de hele levensduur.

U kunt kiezen tussen een mechanische en hydrostatische transmissie en een uitrustingsniveau om aan elke
specifieke behoefte te voldoen. Met een hydrostatische aandrijving, grasbanden en een maaidek zijn de tractoren
ideaal voor onderhoud van parken en sportvelden en voor verfraaiingswerkzaamheden. Hebt u een betrouwbare,
compacte tractor nodig voor tuinaanleg en -architectuur, tuinbouw of landbouw? Kies dan voor een mechanische
transmissie en landbouwbanden en eventueel een voorlader voor nog meer veelzijdigheid. Of nog beter: kies
band, transmissie en werktuig in functie van uw specifieke behoefte.
New Holland. Combineert betaalbare eenvoud met betrouwbare veelzijdigheid.
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TC24D

GEWOONWEG DE JUISTE SPECIFICATIE
New Holland TC24D-tractoren worden met een eenvoudige keuze van
specificaties aangeboden. Het standaardpakket omvat stuurbekrachtiging,
4WD, Cat. I-hefinrichting achter met een hefvermogen van 670 kg en
hydrauliek met een debiet van 18,4 l/min en één regelventiel achteraan.
De tractor is bovendien uitgerust met een 540 tpm achteraftakas, met
standaard op de hydrostatische tractoren een middenaftakas.
Uw dealer kan nog bijkomende regelventielen installeren.

MECHANISCHE AANDRIJVING
New Holland TC24D-tractoren kunnen met een
9x3 mechanische transmissie uitgerust worden.
Dit is de ideale aandrijving voor toepassingen
in tuinaanleg en -architectuur, tuinbouw en
landbouw. Het is ook de juiste keuze voor
sportgrastoepassingen zoals verticuteren
en andere verluchtingswerkzaamheden.

HYDROSTATISCHE AANDRIJVING
Hydrostatische TC24D-tractoren beschikken
standaard over elektrisch geactiveerde cruise
control. Dat is ideaal om te maaien met een
maaidek dat ofwel centraal of op de hefinrichting
bevestigd is. Dankzij de hydrostatische aandrijving
met twee bereiken kan de bestuurder de ideale
snelheid voor maximale efficiëntie en optimaal
bestuurderscomfort selecteren.

LAGE BEDRIJFSKOSTEN
New Holland heeft de TC24D ontwikkeld met het oog op
uitstekende brandstofzuinigheid. Dit, in combinatie met
een eenvoudig onderhoud en lange serviceintervallen,
zorgt ervoor dat de bedrijfskosten over de hele levensduur
laag blijven. Een robuuste constructie garandeert een
hoge restwaarde zodat TC24D-tractoren het ideale
evenwicht leveren tussen prestatie en bedrijfskosten.
Uw investering waard!
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T156O EN T157O

BEWEZEN DUURZAAMHEID EN RENDEMENT
De compacte tractoren van de New Holland T1500-reeks zijn een populaire keuze voor gebruikers die een
eenvoudig, robuust en beproefd tractordesign zoeken. De veelzijdige, gebruiksvriendelijke en betrouwbare
T1560 van 30 pk en T1570 van 33 pk zijn verkrijgbaar met een hydrostatische transmissie met drie bereiken,
of met een 9x3 mechanische transmissie.

VEELZIJDIGE EENVOUD
De sleutel van het succes van de T1500-tractoren is
hun veelzijdigheid. Zelfs indien u een hydrostatisch
model met grasbanden kiest, hoeft u zich niet tot
maaiwerk alleen te beperken. De hefinrichting achteraan
heeft een hefvermogen van 873 kg en de hydrauliek
met een debiet van 23,3 l/min heeft ruimschoots
potentieel om een reeks werktuigen aan te drijven.
Eventueel nog voorzien van een voorlader is deze
gebruiksvriendelijke tractor het hele jaar door actief.

EENVOUDIG MAAR UITERST
PRODUCTIEF
De moderne, soepel werkende 1,5 litermotoren van de T1560 en T1570 werden
ontworpen om tot hun nominaal motortoerental
van 2800 tpm hoge koppelniveaus te
produceren. In moeilijke omstandigheden
blijven deze tractoren gewoon verder werken.
T1500-tractoren leveren een maximale
productiviteit wanneer u die echt nodig hebt.

VEELZIJDIGE BETROUWBAARHEID
De beproefde 9x3-transmissie is ideaal
voor toepassingen in landbouw, tuinbouw
en tuinaanleg en -architectuur.
De versnellingshendel met eenvoudig ‘H’patroon plaatst de achteruitversnelling
op één lijn met een snelheidsgekoppelde
tweede versnelling. Daardoor is het erg
gemakkelijk om achteruit en vooruit te
schakelen bij voorladerwerkzaamheden.
Voor een maximale productiviteit
en gebruiksgemak bij ploegen en
grondbewerkingen, is trekkrachtregeling
standaard bij de mechanische modellen.

EENVOUD IN ONDERHOUD
Een T1500-tractor dagelijks nakijken kan niet
eenvoudiger zijn. Het is niet nodig de motorkap op
te heffen of kappen te verwijderen om het oliepeil
van de motor te controleren. De brandstoftank
is gemakkelijk bereikbaar, zelfs wanneer een
voorlader bevestigd is. Indien de tractor een
onderhoud nodig heeft, kan dat snel en zuinig
uitgevoerd worden.
New Holland T1500. Eenvoud op zijn best.

NEW HOLLAND BIEDT
ZOVEEL MEER
TOEPASSINGSGERICHTE MAAIDEKKEN
New Holland heeft voor de TC24D- en T1500-tractoren maaidekken
ontwikkeld voor achtermontage. De dekken zijn nauwkeurig
afgewerkt en zijn ideaal voor algemene maaiwerkzaamheden.
De dekken zijn respectievelijk voor de TC24D, T1560 en T1570
in maaibreedtes van 1,5 m, 1,8 m en 2,3 m beschikbaar.

DE IDEALE TRACTOREN VOOR VOORLADERWERK

TC24D

Motor
Aantal cilinders / Aanzuiging / Cilinderinhoud
3/ NA / 1131
Nominaal vermogen - ISO TR14396 - ECE R120
(kW/pk) 17,9 / 24 @ 2600
Inhoud brandstoftank
(liter) 20
Transmissie
Mechanische transmissie
(V x A) 9x3
Minimale snelheid / Maximale snelheid*
(km/u) 1,1 - 15,9
Hydrostatische transmissie met cruise control
2 bereiken
Van nul tot maximale snelheid elke reeks**
(km/u) 5,7 / 14,7
4WD voorassen
●
Hydrauliek
Hoofdpompdebiet / Pompdruk
(l/min/bar) 18,4 / 130
Pompdebiet stuurbekrachtiging
(l/min) 10,4
Regelventielen standaard / Max. aantal ventielen achteraan
(aantal) 1 / 2
Koppeling
Max. hefvermogen aan kogeleinden
(kg) 670
Aftakas
Middenaftakas 2000 tpm @ motortoerental
(tpm) O / 2550
Achteraftakas 540 tpm @ motortoerental Mech/HST
(tpm) ● / 2388
Banden
Grasbanden voor / achter
20x8-10 / 29x12-15
Landbouwbanden voor / achter
6x12 / 9,5x16
Maaidekken
Achterop gemonteerde maaidekken
(m) 1,5
Afmetingen*
Optimale draaistraal 4WD vooras
(mm) 2290
Totale lengte 4WD-vooras
(mm) 2700
Minimale totale breedte*
(mm) 1136
Hoogte tot bovenkant Rops (op / neer)
(mm) 2063 / 1380
Minimumgewicht
(kg) 722
Maximum getrokken massa
(kg) 850
Max. toelaatbaar gewicht
(kg) 1040
● Standaard

O Optioneel

– Niet beschikbaar

*Landbouwbanden

T156O

T157O

3/ NA / 1496
22,4 / 30 @ 2800
30

3/ NA / 1496
24,6 / 33 @ 2800
30

9x3
1,3 - 22,4
3 bereiken
5,6 / 11,7 / 23,8

9x3
1,3 - 22,4
3 bereiken
5,6 / 11,7 / 23,8

●

●

23,3 / 150
14,2
1/2

23,3 / 150
14,2
1/2

873

873

O / 2420

2455 / 2500

O / 2420
2455 / 2500

25x8,5-14 / 13,6x16
7x14 / 11,2x24

25x8,5-14 / 13,6x16
7x14 / 11,2x24

1,5 of 1,8

1,8 of 2,3

2760
2825
1345
2490 / 1690
1115
1380
2050

2760
2825
1345
2490 / 1690
1115
1380
2050

**Grasbanden

BIJ UW DEALER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info
Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.
Alternatief nummer: 02/2006116

Bezoek onze website: www.newholland.com
De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder
voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra
uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door
New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 09/09 - TP01 - (Turijn) - 90009/NLO

New Holland verkiest

TECHNISCHE GEGEVENS

-smeermiddelen

Zowel de TC24D als de T1500-tractoren hebben een krachtige
hydrauliek en slanke motorkappen waardoor ze de ideale
keuze zijn voor het werken met een voorlader.

