
NEW HOLLAND T3OOO
T3O1O |  T3O2O |  T3O3O |  T3O4O



2 3

STYLOVÁ UNIVERZÁLNOST NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM

VÝKONNÝ TRAKTOR S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY
Traktory T3000 jsou navrženy pro provoz na menších farmách, pro 
specializované práce (zelenina) a pro práci v řádkových kulturách, 
jako jsou vinohrady, sady a lesní školky. New Holland řadou trakto-
rů T3000 představuje kompaktní traktory spojující komfort pro ob-
sluhu a moderní design s vysokou užitnou hodnotou pro uživatele.

VYBERTE SI ZE ČTYŘ MODELŮ
V nabídce jsou čtyři modely traktorů, a to 
T3010, T3020, T3030 a T3040. Všechny 
mohou být vybaveny předním náhonem 
4WD, dvěma rychlostmi vývodového hří-
dele 540/540 ECO, velkým úhlem nato-
čení předních kol 55° a zvedací kapacitou 
zadních ramen 1200 kg. Na přání může 
být traktor vybaven převodovkou 16 × 16 
Synchro ShuttleTM s plazivými rychlostmi 
s minimální rychlostí 250 m/h.

PŘEDNÍ RAMENA A VÝVODOVÁ HŘÍDEL
Na přání mohou být traktory T3000 také vybaveny 
předními rameny a předním PTO. Tato specifikace 
je zvláště výhodná pro práci v sadech, mulčová-
ní ve vinohradech a údržbu zeleně v městských 
a příměstských oblastech. Na nářadí je díky nízké 
kapotě výborný výhled, který oceníte v případě 
jakéhokoliv čelně neseného stroje.

MODERNÍ DESIGN
Traktory T3000 jsou díky své obratnosti a kompaktním roz-
měrům ideální pro použití ve vinohradech, školkách a sadech. 
Nízká konstrukce dovoluje bezproblémový pohyb i v menších 
meziřádkových vzdálenostech, významně se také snižuje 
riziko poškození hroznů nebo ovoce při průjezdu v řádku.
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MODERNÍ A VÝKONNÝ MOTOR

ČISTÝ, TICHÝ A SILNÝ
T3010 je poháněn tříválcovým vodou chlazeným dieselovým 
motorem o objemu 1 642 cm3, který dodává stroji maximální 
výkon 35,3 koňských sil a točivý moment 108 Nm při 
1200 ot/min. Modely T3020 a T3030 jsou vybaveny již 
čtyřválcovými vodou chlazenými motory o objemu 1995 cm3 
a 2189 cm3, které strojům dodávají výkon 43,5 a 47,7 koní. 
Maximální točivý moment pak činí 129 Nm a 141 Nm a motor 
jej dosahuje při 1400 a 1200 ot/min. Model T3040 je pak 
vybaven čtyřválcovým turbomotorem s šestnácti ventily 
o objemu 1995 cm3, který stroji dodává výkon 54,4 koní 
s maximálním točivým momentem 159,5 Nm při 2000 ot/min. 

KOUZLO TĚŽKÉ PRÁCE
Jemné linie traktoru potěší každé oko. 
Zaoblené blatníky umožňují obsluze ne-
rušený výhled vzad. Svažující se kapota 
motoru poskytuje dobrý přehled o zaří-
zení připojeném vpředu a po stranách. 
Nezničíte si tak úrodu, kmeny stromů 
v sadech ani lavičky v parcích.

HOSPODÁRNÝ PROVOZ
Traktory T3000 jsou konstruovány 
s ohledem na nízké celkové náklady 
po celou dobu životnosti stroje. Proto 
New Holland při výrobě využívá pouze 
ověřené díly nejvyšší kvality.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Inženýři New Holland traktor T3000 vytvořili 
tak, aby se dobře udržoval. Samozřejmostí je 
snadný přístup do všech servisních míst. Běž-
ná denní údržba tak nemůže být jednodušší. 
U všech modelů je servisní interval 1 rok nebo 
250 Mth. Rozsáhlejší kontrola pak přichází na 
řadu až po 1000 Mth. Běžnou údržbu jako je 
kontrola čištění vzduchových filtrů lze provádět 
bez jakýchkoliv nástrojů.
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KOMPAKTNÍ ROZMĚRY, VELKÉ SPECIFIKACE

FLEXIBILNÍ PŘEVODOVKA DO KAŽDÝCH PODMÍNEK
Vývojáři New Holland strávili řadu měsíců zjišťováním potřeb uživatelů traktorů. Výsledkem 
této práce je převodovka 16 x 16 Synchro ShuttleTM se čtyřmi stupni v každé ze tří skupin, 
která je doplněna o plazivé rychlosti. Zvládnete tak řadu činností jako například mechani-
zované sázení speciálních rostlin nebo důkladná kultivace při nízkých rychlostech, které se 
provádí při pojezdové rychlosti jen 250 m/h. Uzávěrky diferenciálu jsou na obou nápravách.

VŠESTRANNĚ POUŽITELNÝ 
POHON VÝVODOVÉ HŘÍDELE
Všechny modely traktorů T3000 jsou 
vybaveny třemi rozsahy otáček vývo-
dové hřídele a to 540 ot/min, 540 ECO 
a rychlostí závislou na aktuální pojez-
dové rychlosti. Praktické je používání 
rozsahu 540 ECO, kdy je dosaženo 
540 ot/min při nižších otáčkách motoru, 
což Vám snižuje spotřebu paliva. To 
znamená, že tento kompaktní a univer-
zální traktor můžete používat i v těžších 
pracích tak, aby pracoval hospodárně.

VÝKONNÁ HYDRAULIKA
Řádný průtok oleje 28 l/min do vnějších 
okruhů a dalších 19,7 l/min pro řízení 
a přídavné okruhy Vám umožní svůj 
traktor T3000 používat i pro zaříze-
ní s velkým hydraulickým příkonem, 
jako jsou např. ožínací lišty používané 
ve vinohradech, vyžínače atd. Zadní 
tříbodový závěs kategorie I má nosnost 
1200 kg. Na přání mohou být trakto-
ry T3000 vybaveny předními rameny 
o nosnosti 400 kg.

MENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ 
PRO VĚTŠÍ VÝKONNOST
Značka New Holland je známá vyni-
kající manévrovatelností. Ani traktor 
T3000 není výjimkou. Stroj je vybave-
ný přední nápravou s vysokou světlostí 
a to mu umožňuje dosáhnout velkého 
úhlu natočení kol 55°. Má tak menší 
poloměr otáčení, což zrychluje práci 
a zvyšuje výkonnost.
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PŘÍKLADNÁ ERGONOMIE
Při pohledu na ovládací panel traktoru T3000 je jasné, 
kdo je jedničkou v ergonomii pracovního prostoru 
řidiče. Všechny ovládací páky a tlačítka jsou v dosahu 
ruky a snadno ovladatelné. Všechny kabiny mohou být 
vybaveny otevíratelným čelním sklem. Obsluhu traktoru 
tak i po dlouhých pracovních směnách nepřepadne 
únava a neztratí pozornost.

ELEGANCE A POHODLÍ V KAŽDÉM KLIMATU
Váš traktor T3000 může být vybaven prostornou 
a komfortní kabinou splňující nejnáročnější požadav-
ky v dané výkonové třídě. Největší prosklená plocha, 
ergonomicky tvarované ovládací přístroje i sedadlo 
řidiče a snadno čitelné ovladače jsou hlavními znaky 
nové kabiny traktorů T3000.

KABINA DO KAŽDÉHO POČASÍ
Horko nebo zima nejsou pro traktory T3000 s kabi-
nou žádný problém. Kabina modelů T3020, T3030 
a T3040 je vybavena výkonnou klimatizací a topením, 
což Vám zvýší pracovní pohodu a komfort v letních 
parných měsících nebo chladné zimě. Také práce 
s postřikovači a rosiči je bezpečnější a pohodlnější.

STYL A KOMFORT V JEDNOM
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BLÍZKÝ A PROFESIOÁLNÍ SERVIS
Výborné technické zázemí servisních 
středisek, které importér pravidelně 
kontroluje. Servisní střediska po celé 
České republice v dojezdové vzdálenosti. 
Pravidelná školení servisních techniků.

moDELY t3o1o t3o2o t3o3o t3o4o
Motor Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar
Počet válců/objem/ventily/emisní norma (cm³) 3/1642/2/Tier III 4/1995/2/Tier III 4/2189/2/Tier III 4/1995/2/Tier III
Plnění (sání) atmosferické atmosferické atmosferické turbo
Jmenovitý výkon ISO TR14396 - 2000/25/EC (kW/k) 25,9/35,3 31,9/43,5 35/47,7 39,9/54,3
Jmenovité otáčky (ot/min) 2800 2800 2800 2800
Maximální kroutící moment ECE R24 (Nm při ot/min) 108,4@1200 129@1400 141@1200 159,5@2000
Typ chlazení vodou vodou vodou vodou
Objem palivové nádrže (l) 40 40 40 40
Servisní interval (mth) 250 250 250 250
Převodovka
Standardní převodovka 12 × 12 12 × 12 12 × 12 12 × 12
Převodovka s plazivými rychlostmi 16 × 16 16 × 16 16 × 16 16 × 16
Minimální rychlost (m/h) 250 250 250 250
Maximální rychlost (km/h) 30 30 30 30
Přední náprava
Pohon přední nápravy 4WD ● ● ● ●

Úhel natočení předních kol (°) 55 55 55 55
Poloměr otáčení 4WD (mm) 3500 3500 3500 3500
Zapínání pohonu přední nápravy mechanicky mechanicky mechanicky mechanicky
Elektrohydraulicky ovládaná uzávěrka diferenciálu (přední/zadní) ● ● ● ●

Zadní TBZ a PTO
Standardní průtok čerpadla (l/min) 28 28 28 28
Mechanické ovládání hydrauliky ● ● ● ●

Zvedací kapacita na konci ramen (kg) 1200 1200 1200 1200
Maximální počet vnějších okruhů 3 3 3 3
Otáčky PTO 540/540E ● ● ● ●

Přední TBZ a PTO
Zvedací kapacita předních ramen (kg) 400 400 400 400
Otáčky předního PTO (ot/min) 1000 1000 1000 1000
Kabina
Odpružení gumovými silentbloky ● ● ● ●

Sedačka Deluxe (pouze pro modely s kabinou) ● ● ● ●

Topení a ventilace ● ● ● ●

Klimatizace – O O O
Otevíratelné přední a zadní okno ● ● ● ●

Rozměry a hmotnosti
A - Rozvor (mm) 1700 1700 1700 1760
B - Rozchod předních kol (mm) 1016/1304 1107/1357 1107/1357 1107/1357
C - Rozchod zadních kol (mm) 1004/1192 1032/1262 1032/1262 1032/1262
D - Minimální celková šířka (mm) 1322 1380 1380 1380
E - Minimální celková výška bez kabiny (mm) 1930 1930 1930 1930
E - Minimální celková výška s kabinou (mm) 2110 2140 2140 2140
F - Celková délka se závažím (mm) 3300 3300 3300 3360
Hmotnost traktoru bez kabiny (kg) 1450 1460 1460 1480
Hmotnost traktoru s kabinou (kg) 1600 1610 1610 1630

● Standard     O Na přání     – Není k dispozici
RYCHLÉ DODÁVKY 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Dostatečná zásoba náhradních 
dílů ve skladech importéra 
a prodejců. Možnost vyhledání 
a objednání náhradního dílu ze 
skladu importéra přímo na poli, 
garantovaný termín dodávky.

ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ 
A OKAMŽITÁ POMOC V PŘÍPADĚ 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Finanční balíčky šité na míru konkrétní 
velikosti farmy a nákladnosti stroje. 
Výhodné možnosti pojištění a vlastní 
likvidátor pojistných událostí. Alternativní 
řešení v případě nouze. Možnost zapojení 
Vašeho stroje do systému služeb 
AGROTEC a.s.
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AGRIMA Žatec s. r. o. 
Žatec,  602 303 304
www.agrima.cz

AGROTECHNIC MORAVIA a. s. 
Olomouc,  602 514 420 
www.agrotechnicmoravia.cz

AGROSERVIS Záměl, s. r. o. 
Záměl,  603 487 522 
www.agroservis-zamel.wz.cz

ALS AGRO a. s.
Sedlnice,  602 794 915
www.alsagro.cz

ARBO, spol. s r. o.
Klatovy,  602 163 627
www.arbo-kt.cz

KVARTO, spol. s r. o. 
Bystřice u Benešova,  602 315 548 
www.kvarto.cz

RANK CAR s. r. o.
Slaný,  602 284 408
www.rankcar.cz

UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice,  602 142 477
www.un-com.cz

VÁŇA HYBRÁLEC, s. r. o.
Jihlava,  602 773 311
www.vh-ji.cz 

ZZN Polabí a. s.
Kolín,  725 797 340
www.zznpolabi.cz

Agrotec a. s. je importérem strojů značky New Holland do České 
republiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím 
nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo prostřednictvím 
vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené 
dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS.

Agrotec a. s., společně s jednotlivými výrobci, poskytuje autorizovaným 
prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních 
školení, logistickou podporu dodávek náhradních díků a nezbytný 
technický servis.

U společnosti Agrotec a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás 
čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb 
tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.

Pořiďte si svůj stroj New Holland od autorizovaných prodejních středisek 
a firem, které podporu výrobce i importéra opravdu mají, a ne které se jen 
tak tváří. Určitě se vám to vyplatí.

aGrotec a. s., Brněnská 74, Hustopeče 
tel.: 519 402 191, fax: 519 402 194
www.eagrotec.cz/dealerska-sit

  www.eagrotec.cz


