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Toda máquina New Holland tem um objetivo principal: ajudar você
a transformar o seu amor pelo campo em negócios rentáveis. Por
isso, elas são pensadas em cada detalhe, para ser exatamente o que
a sua produção precisa. Força que se transforma em produtividade,
tecnologia que se transforma em praticidade e conforto que se
transforma em mais qualidade no trabalho.
Os tratores T9 também são assim: foram desenvolvidos para que
você consiga tirar o máximo da sua produção. Além de potentes,
possuem cabines que se destacam pelo conforto indiscutível do
operador, sem contar que dispõem de uma ergonomia que facilita
o acesso aos controles internos. Realmente, além de tecnologia
embarcada em nossas máquinas, a palavra conforto se encaixa
perfeitamente a nossa linha de tratores T9.

SÉIRE T9

TRATORES QUE SE ENCAIXAM
PERFEITAMENTE NAS NECESSIDADES
DO SEU CAMPO
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SEU CAMPO PEDE
POTÊNCIA. VOCÊ
PEDE EFICIÊNCIA.
A NEW HOLLAND
ATENDE AOS DOIS.
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Além disso, a linha T9 também vem com
transmissão 16x2 Ultra CommandTM Full
Powershift. Isso significa mais durabilidade
e suavidade na troca de marchas. Ou seja:
rendimento operacional, economia na
manutenção e menos esforço para o operador.
E não importa qual implemento o T9 vai
puxar: a vazão hidráulica de 428L/min, bem
distribuídos em um conjunto de 6 válvulas
do controle remoto, deixam o trator sempre
pronto para qualquer aplicação.

de Velocidade Motor (EPM)
que proporciona, quando
necessário, 62 cv a mais
de potência nas aplicações
TDF, sistema hidráulico e
de transporte. O objetivo é
garantir a melhor performance
e mais uniformidade nas
operações do seu campo.

No T9, os comandos são
intuitivos e de fácil acesso
ao operador. A cabine
foi pensada e planejada
para facilitar o controle e,
principalmente, proporcionar
qualidade de vida a quem
o dirige. O assento oferece

amortecimento que compensa
o peso e garante conforto
nas mais diversas condições
de operações. Tudo isso,
combinado com a suspensão
Confort Ride, coloca o T9
em um patamar acima dos
demais.
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Quando o assunto é potência,
os tratores T9 são especialistas.
Com opções que vão de 375 cv
a 628 cv, você ganha muito
mais força para levar a sua
produção cada vez mais longe.
Com os motores de 8,7 L
e 12,9 L, você ainda pode
contar com o Gerenciamento

QUEM DIRIGE O T9, NÃO
DESEJA OUTRO TRATOR
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PLANTIO
POTÊNCIA ALÉM DO QUE
SEU CAMPO IMAGINA
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Para você que busca soluções em
agricultura de precisão, conte com
a New Holland. Seja qual for o tipo
de solo, nossos produtos estão
preparados para ajudar você
a aumentar sua produtividade.
Tudo com a comodidade
do Suporte ao Cliente PLM
para tirar as suas dúvidas:
0800-0474744 |
www.newhollandplm.com
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O lastro é bem distribuído entre
o chassi dianteiro e traseiro, o
que dá total equilíbrio para a
máquina durante o trabalho.
Como resultado, você tem mais
capacidade de tração e melhor
rendimento no campo. Apesar
do tamanho e da força, o T9
tem precisão milimétrica, seja
pelo controle manual ou no
piloto automático. Diferencial
indispensável para que você
tenha um plantio perfeito.

Agricultura de precisão:
para você aumentar a sua
eficiência e rentabilidade.
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O chassi articulado dos
tratores T9 diminuem
o raio de giro nas
manobras, o que evita
desperdício de tempo
e diminui o consumo
de combustível.
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PRONTOS PARA
QUALQUER TRABALHO

PARA QUEM DESEJA O
MELHOR, MAS NÃO ABRE
MÃO DA ECONOMIA
A gente sabe como você
trabalha duro para se manter
competitivo e conquistar novos
negócios. Cada centavo vale.
Por isso, o T9 também é bastante
econômico. Apesar do tamanho
e da potência, o consumo de
combustível é eficiente devido
à perfeita distribuição de peso

do trator. A qualidade e a
altíssima robustez dos seus
componentes, faz com que o custo
de manutenção do T9 esteja entre
os menores do mercado. Além
disso, ele faz o trabalho de até
5 máquinas de menor porte,
o que torna a relação entre custo
e benefício bastante vantajosa.

TRATORES T9/
NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.

