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RUIME KEUS,VOOR IEDER BUDGET
Er zijn vier T3000-modellen verkrijgbaar: 
de T3010, T3020, T3030 en T3040.
Elk van deze modellen biedt de befaamde
prestaties van New Holland, zoals een
uitstekende draaihoek van 55 graden voor
de aangedreven vooras, een tweetoeren
540/540 Economy aftakas en een royaal
hefvermogen aan de hefinrichting achter 
van 1200 kg. Standaard is een 12x12-
transmissie met een voor- en
achteruitrijsnelheid van 30 km/u voorzien,
maar er is tevens een 16x16-versie met
kruipsnelheid verkrijgbaar voor een
werksnelheid tot 250 m/u.

T3OOO.
BETAALBARE TRACTOREN 
MET LAGE BEDRIJFSKOSTEN 
GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR
Ontworpen op maat van kleinere landbouwbedrijven
en gespecialiseerde kwekers, grondbezitters en
gemeentediensten. De compacte T3000-tractoren
van New Holland combineren een robuuste
constructie en gebruiksgemak met een moderne
ergonomie, geavanceerde vormgeving en
uitstekend comfort voor de bestuurder.

VEELZIJDIG EN STIJLVOL VOOR ELKE BEHOEFTE

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_9UE40122
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_8UE40010
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GEAVANCEERD DESIGN
Doordat de uitlaatdemper en luchtinlaat onder de motorkap
zijn geplaatst, wordt het zicht over de afhellende motorkap
nergens belemmerd. Bovendien kan het ROPS-frame
volledig worden neergelaten, zodat het zicht naar voren 
niet gehinderd wordt. Dit is niet alleen belangrijk voor
klanten die een fronthef en -aftakas nodig hebben, 
maar ook voor het werk in boom- of wijngaarden, 
waar het gestroomlijnde tractorprofiel het risico op
gewasbeschadiging aanzienlijk vermindert. Zelfs 
de richtingaanwijzers kunnen worden weggeklapt.

COMFORT IS STANDAARD
Het bestuurdersplatform of de eventuele cabine is op
rubberen silent blocks gemonteerd die de bestuurder
beschermen tegen warmte en trillingen. In combinatie met
de comfortabele standaardstoel, behoren de T3000-tractoren
hiermee tot de meest comfortabele modellen in hun klasse.
Het zicht rondom is uitstekend. Platformmodellen zijn
uitgevoerd met een naar voren gemonteerd, volledig
wegklapbaar ROPS-frame, terwijl de cabinemodellen zijn
uitgerust met brede, volledig glazen deuren en ruime ruiten.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_8UE40010
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SCHOON, STIL EN KRACHTIG
De T3010 wordt aangedreven door een vloeistofgekoelde
1642 cm3 driecilinderdieselmotor, die een vermogen
ontwikkelt van maximum 35,3 pk en een koppel van 
108 Nm bij 1200 t/min. De T3020 en T3030 zijn uitgerust
met vloeistofgekoelde viercilindermotoren van 1995 
en 2189 cm3, die een maximum vermogen ontwikkelen
van respectievelijk 43,5 en 47,7 pk en een koppel van 
129 en 141 Nm bij respectievelijk 1400 en 1200 t/min. 
De T3040 beschikt over een 1995 cm3 viercilinder 
turbo dieselmotor met 16 kleppen, die een maximum
vermogen ontwikkelt van 54,4 pk en een koppel 
van 159,5 Nm bij 2000 t/min. 

LEVERT KNAP WERK
Het gestroomlijnde en elegante profiel van
de T3000-tractoren biedt meer dan alleen
een buitengewoon fraaie vormgeving.
Dankzij de afgeronde spatborden heeft de
bestuurder een goed en onbelemmerd zicht
naar achteren. De afhellende motorkap zorgt
voor een ongehinderd zicht naar voren en
opzij. Een even belangrijk voordeel is dat 
de T3000-tractoren voorzichtig langs
waardevolle bomen en fruitgewassen 
kunnen rijden, zodat er minder gevaar 
voor beschadiging is.

T3030 curves

GEAVANCEERD, BETAALBAAR 
EN VEELZIJDIG

MOTOREN
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ZUINIG IN GEBRUIK
Ondanks de geavanceerde
mogelijkheden en hun moderne
vormgeving, voldoen de 
T3000-tractoren aan de behoeften 
van gebruikers voor wie lage
bedrijfskosten een belangrijke
prioriteit zijn. Dit wordt in de eerste
plaats bereikt doordat alleen de beste
componenten worden gebruikt bij 
de productie van deze uitstekende
tractoren.

MAKKELIJK IN HET ONDERHOUD
New Holland heeft ervoor gezorgd dat de 
T3000-modellen eenvoudig te onderhouden 
zijn. De motorkap uit één stuk gaat volledig
open, zodat de motor en belangrijke onderdelen
makkelijk bereikbaar zijn en alle dagelijkse
controles snel kunnen worden uitgevoerd. 
De motor bij alle modellen vereist slechts jaarlijks
of om de 250 uur een onderhoudsbeurt, terwijl
een groot onderhoud enkel om de 1000 uur
noodzakelijk is. Alle routineonderhoud, zoals
inspectie en reiniging van de luchtfilter, kan
worden uitgevoerd zonder gereedschap.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_027
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_9UE40207
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COMPACT FORMAAT, RUIME SPECIFICATIE

EEN SOEPELE TRANSMISSIE VOOR ALLE WERK
New Holland heeft onderzoek gedaan naar de wensen van de klanten om ervoor te zorgen dat de 12x12-transmissie
een geschikte werksnelheid levert voor alle toepassingen, met vier versnellingen in elk van de drie groepen.
Voor nog meer flexibiliteit is ook een 16x16-transmissie met kruipsnelheid verkrijgbaar. Hiermee kunnen 
bijvoorbeeld speciale planttoepassingen of intensieve freestoepassingen bij lage snelheid worden uitgevoerd 
met een rijsnelheid tot 250 m/u. Beide assen zijn uitgerust met volledig vergrendelbare differentiëlen.

TRANSMISSIE, AFTAKAS EN HYDRAULISCH SYSTEEM

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_9UE40030


VEELZIJDIGE AFTAKAS 
MET SPAARFUNCTIE
Alle modellen zijn uitgerust met een 540,
540 economy en rijafhankelijke aftakas. 
Er is ook een frontaftakas met een
draaisnelheid van 1000 t/min. verkrijgbaar.
In makkelijke werkomstandigheden stelt de 
540 economy stand van de aftakas achter
de bestuurder in staat de tractor met een
lager motortoerental te laten werken, 
zodat het brandstofverbruik vermindert. 
Op die manier kunnen deze compacte en
veelzijdige tractoren brandstofbesparend
werken met tal van werktuigen.

KRACHTIG HYDRAULISCH
SYSTEEM MET VERMOGEN 
IN OVERVLOED
Met een effectief hydraulisch debiet 
van 28 l/min. en bovendien 19,7 l/min.
voor stuurbekrachtiging en hulpcircuit,
beschikken de T3000-tractoren over
ruim voldoende vermogen voor de
meest veeleisende werktuigen, zoals
laders en graafarmen. Standaard 
zijn twee regelventielen voorzien, 
met mogelijkheid voor een derde. 
De driepuntshef achter van Cat. I heeft
een hefvermogen van 1200 kg. Er is ook
een fronthef van Cat. I N verkrijgbaar
met een hefvermogen van 400 kg.

KORTERE DRAAIHOEK VOOR 
HOGERE PRODUCTIVITEIT
New Holland tractoren staan bekend 
om hun onovertroffen wendbaarheid. 
De T3000-tractoren vormen hierop 
geen uitzondering. Uitgerust met
portaalvoorassen met grote 
bodemvrijheid, zonder de beperking
van een klassieke aandrijving met
kruiskoppeling, halen de voorwielen 
een draaihoek van ruim 55 graden.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_9UE40030
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_9UE40013
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_9UE40102
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_020
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HET ONTWERP MAAKT DE T3OOO ZO WAARDEVOL

CABINE EN COMFORT

ONGEËVENAARDE ERGONOMIE
Alle T3000-modellen zijn uitgerust met zorgvuldig 
ontworpen bedieningselementen. Zowel de stoel 
als het stuur kunnen op maat van de bestuurder 
worden afgesteld, en door het bedieningsgemak 
is het werken een stuk minder vermoeiend. 
Indien bedieningsgemak hoog op uw verlanglijstje 
staat, is een T3000-tractor beslist iets voor u.

DE BESTUURDER STAAT CENTRAAL
Zowel voor de platform- als
cabinemodellen van de T3000-tractoren
stond de bestuurder centraal bij het
ontwerp. De stijlvolle motorkap helt af
voor een optimaal zicht aan de voorzijde.
Het eventuele ROPS-frame zit enigszins
naar voren gemonteerd, zodat het zicht
naar de zijkanten niet wordt belemmerd.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_G_12_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_8UE40019R


STIJL EN COMFORT IN ELK KLIMAAT
Voor gebieden waar het hele jaar door een
aangenaam cabinecomfort vereist is,
introduceren de T3000-tractoren nieuwe
normen in de klasse van de compacte
tractoren. Brede, volledig glazen deuren
bieden in combinatie met het lage platform een
gemakkelijke instap. De cabine is gemonteerd
op nauwkeurig afgestelde rubberen silent
blocks voor een optimaal comfort van de
bestuurder.

VOORZIENINGEN EN COMFORT 
VAN EEN GROTE TRACTOR
De ruime cabine is volledig van glas voor een
ongehinderd zicht rondom. Afgewerkt in
hoogwaardige materialen, kan de cabine ook
worden uitgerust met een radio, ruitenwissers
voor en achter met ingebouwde ruitensproeiers
en maximaal vier extra werklampen.

EEN CABINE VOOR ALLE SEIZOENEN
In de winter wordt een aangename temperatuur
verzekerd door het krachtige verwarmingssysteem. 
In de zomer kan de cabine worden gekoeld door de
ventilator met 3 standen. De cabine kan bovendien
volledig worden verlucht omdat de voor- en
achterruit open kunnen. T3020-, T3030- en T3040-
modellen kunnen optioneel ook worden uitgevoerd
met airconditioning. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_G_12_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_G_12_006
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_008
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MÉÉR DAN EEN TRACTOR

ONDERLEGDE DEALERTECHNICI
BIEDEN U UITERST PROFESSIONELE
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Een certificatieprogramma voor
dealertechnici garandeert dat klanten de
professionele technische ondersteuning
krijgen die ze telkens weer verwachten. 
Als ondersteuning van dat programma
heeft New Holland een online tool
ontwikkeld waarmee alle technici binnen
de New Holland-dealernetwerken 
hun kennis en vaardigheden kunnen
aanscherpen en uitbreiden. 
Via deze online tool kunnen de technici
voortbouwen op hun opleiding die ze
tijdens workshops in de opleidingscentra
van New Holland hebben gekregen, 
en kunnen ze hun kennis constant
updaten en uitbreiden.

WIJ BEGRIJPEN UW BEDRIJF,WE
MAKEN UW FINANCIERING OP
MAAT VAN UW BEHOEFTEN
CNH Capital, het financieringsbedrijf van
New Holland, heeft een grondige kennis
van de landbouw. Iedere klant is uniek,
met specifieke behoeften op het gebied
van uitrusting, financiering en fiscaliteit.
Daarom behoren ook op maat gemaakte
financieringspakketten tot onze
klantenservice. De New Holland-dealers
en de specialisten van CNH Capital
werken samen om u de meest
geavanceerde landbouwwerktuigen 
met een soepele en innovatieve
financieringsoplossing aan te bieden.
Dankzij CNH Capital geniet u van
gemoedsrust: u gaat immers in 
zee met een financieringsbedrijf
gespecialiseerd in landbouw.

SERVICE PLUS - VERTROUWEN
OP LANGE TERMIJN
De Service Plus-
verzekeringsdekking voorziet
eigenaars van New Holland-
landbouwwerktuigen van een
bijkomende verzekering wanneer
de contractuele garantie van de
fabrikant verloopt. Gelieve contact
op te nemen met uw dealer voor
meer details. Afhankelijk van de
toestand en beschikbaarheid. 
Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_047
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A030
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A051
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=9A015
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11 TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN T3O1O T3O2O T3O3O T3O4O
Motor Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar
Aantal cilinders / vermogen / kleppen / emissieniveau (cm3) 3 / 1642 / 2 / Tier 3 4 / 1995 / 2 / Tier 3 4 / 2189 / 2 / Tier 3 4 / 1995 / 4 / Tier 3
Aanzuiging Natuurlijk Natuurlijk Natuurlijk Met

turbocompressor
Maximaal vermogen ISO TR14396 - 2000/25/EC (kW/pk) 25,9/35,3 31,9/43,5 35/47,7 39,9/54,3 
Nominaal motortoerental (t/min.) 2800 2800 2800 2800
Maximaal koppel ECE R24 (Nm@t/min.) 108,4@1200 129@1400 141@1200 159,5@2000
Koeling Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof
Inhoud brandstoftank (l) 40 40 40 40
Onderhoudsinterval voor de motor (uur) 250 250 250 250
Transmissie
16 X 16 Synchro Shuttle™-transmissie (met kruipsnelheid) ● ● ● ●

Minimumsnelheid (m/u) 250 250 250 250
Maximumsnelheid (km/u) 30 30 30 30
Vooras
Vierwielaandrijving (4WD) ● ● ● ●

Draaihoek wielen (°) 55 55 55 55
Onafhankelijke stuurpomp (19,7 l/min.) ● ● ● ●

Draaicirkel 4WD (mm) 3500 3500 3500 3500
Mechanische 4WD-koppeling ● ● ● ●

Elektrohydraulische differentieelvergrendeling (voor / achter) ● ● ● ●

Hydraulische hef achteraan & aftakassysteem
Pompdebiet standaard (l/min.) 28 28 28 28
Mechanische trekkrachtregeling ● ● ● ●

Hefvermogen achteraan aan kogeleinden (kg) 1200 1200 1200 1200
Categorie 1-koppeling ● ● ● ●

Max. aantal regelventielen achteraan 3 3 3 3
Aftakas achteraan 540 / 540E / rijafhankelijk ● ● ● ●

Hydraulische hef vooraan & aftakassysteem
Hefvermogen vooraan aan kogeleinden (kg) 400 400 400 400
Categorie 1-koppeling O O O O
Vast type verbindingsstukken O O O O
Frontaftakas 1000 t/min. O O O O
Bestuurdersplatform
Rubber “silent blocks” ● ● ● ●

Deluxe-stoel (ENKEL cabineversie) ● ● ● ●

Ophangplatform (met ROPS) ● ● ● ●

Cabine O O O O
Verwarmings- en ventilatiesysteem ● ● ● ●

Airconditioning – O O O
Opengaande voor- en achterruit ● ● ● ●

Afmetingen en gewicht
A - Wielbasis (mm) 1700 1700 1700 1760
B - Spoorbreedte voorwielen (mm) 1016 / 1304 1107 / 1357 1107 / 1357 1107 / 1357
C - Spoorbreedte achterwielen (mm) 1004 / 1192 1032 / 1262 1032 / 1262 1032 / 1262
D - Minimale totale breedte (mm) 1322 1380 1380 1380
E - Minimale totale hoogte - ROPS (mm) 1930 1930 1930 1930
E - Minimale totale hoogte - cabine (mm) 2110 2140 2140 2140
F - Lengte met ballast (mm) 3300 3300 3300 3360
Gewicht - ROPS (kg) 1450 1460 1460 1480
Gewicht - cabine (kg) 1600 1610 1610 1630

*Voorwaarden van toepassing     ● Standaard O Optioneel – Niet beschikbaar

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_8UE40007ok
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T3040_12_8UE40015


BIJ UW DEALER

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 - 07/12 - TP01 - (Turijn) - 120010/NLO

Bezoek onze website: www.newholland.com

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KLANTENONDERSTEUNING EN -INFORMATIE

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het
nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele
jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt
u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 
02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn,
maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met
het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.
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TOPBESCHIKBAARHEID.
We zijn er altijd voor u:
24 uur per dag, 7 dagen
per week, heel het jaar
door! Welke informatie 
u ook nodig hebt, wat 
uw probleem of vraag 
ook is, u hoeft enkel het
gratis nummer* van de 
New Holland Top Service
te bellen.

TOPSNELHEID.
Supersnelle levering van
onderdelen: wanneer u
ze nodig hebt, waar u ze
nodig hebt!

TOPPRIORITEIT.
Snelle oplossingen tijdens
het seizoen: omdat uw
oogst niet kan wachten!

TOPTEVREDENHEID.
Wij zoeken de oplossing die
u nodig hebt, volgen ze op
en houden u op de hoogte:
tot u 100% tevreden bent!

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=People_2010
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