
NEW HOLLAND CONSTRUCTION PRODUCTEN VOOR DE LANDBOUW
Oerdegelijke prestaties en efficiënte gespecialiseerde oplossingen voor:

TEELT VAN 
HANDELSGEWASSEN

TEELT VAN 
ENERGIEGEWASSEN  
EN BIOMASSABEDRIJVEN

BOOMGAARDEN,  
WIJNGAARDEN EN 
GESPECIALISEERDE LANDBOUW

VEEHOUDERIJEN 
EN GEMENGDE 
LANDBOUWBEDRIJVEN



New Holland breidde haar productaanbod uit in antwoord op de vraag naar meer 
gespecialiseerde toepassingen binnen de moderne landbouw. 
Voortbouwend op een lange traditie van luisteren naar en begrijpen van de klant, 
presenteert New Holland een selectie van haar bouwmachine-assortiment, gebaseerd 
op hun capaciteit voor gespecialiseerde werkzaamheden in agrarische omgevingen. 
Of het nu gaat om het verwerken van bulkgoederen op grootschalige commerciële 
landbouwbedrijven en loonbedrijven, de drainage of het onderhoud van rijen 
bij gespecialiseerde fruittelers of gevarieerde taken op veehouderijen: over het 
juiste gereedschap beschikken is de sleutel tot efficiëntie, productiviteit en winst.  
Dit assortiment van schrankladers, mini-graafmachines, compacte wielladers,  
graaf/laadcombinaties en wielladers is beschikbaar via het New Holland dealernetwerk 
en levert het hele jaar door oerdegelijke prestaties.
New Holland. Uw landbouwpartner.

BEWEZEN OPLOSSINGEN,  
OP MAAT VAN UW BEHOEFTEN.

Duurzame Landbouwtechnologie
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HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR HET WERK.
Het assortiment van New Holland Construction biedt een verscheidenheid aan gespecialiseerde, specifieke aanbouwdelen voor een breed scala 
landbouwtoepassingen. De New Holland dealers leveren u ook andere accessoires voor specifieke behoeften en de kennis en deskundigheid om u te helpen 
de juiste keuzes te maken. New Hollands streven naar comfort en veiligheid voor de bestuurder, een strikte naleving van de “best practice” op het gebied van 
het milieu, optimale prestaties en lagere exploitatiekosten over de algehele levensduur blijft onveranderd.

TEELT VAN HANDELSGEWASSEN
BOOMGAARDEN, WIJNGAARDEN  
EN GESPECIALISEERDE LANDBOUW

SLEUTELTOEPASSINGEN SCHRANKLADERS MINI-GRAAFMACHINES

Onderhoud van rijen l

Maaien l

Bomen schudden l

Paalgaten boren l l

Kleinschalige bosbouwbedrijven l l

Dozen vullen l

Tuinbouw l l

Laden l l

Materialenverwerking l

Drainage/afvoerreiniging l

Erven/wegen vegen l

Ondiepe sleuven graven l l

Winterwerk
sneeuwruimen, sneeuwblazen, strooien

l

SLEUTELTOEPASSINGEN SCHRANKLADERS COMPACTE 
WIELLADERS

GRAAF/
LAADCOMBINATIES WIELLADERS

Graanverwerking l l

Balenverwerking l l l

Trucks laden met bulkgoederen l l l

Drainage/afvoerreiniging l

Erven/wegen vegen l l

Dozen vullen l l

Algemene materialenverwerking l l l l

Winterwerk
sneeuwruimen, sneeuwblazen, 
strooien

l l l
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MACHINEBEHEER VANUIT HET COMFORT VAN UW KANTOOR.
Dankzij PLM® Connect verbindt u zich via het mobiele netwerk met uw machines vanuit het comfort van uw kantoor. U staat continu 
in contact met uw machines en kunt real-time informatie zenden en ontvangen, voor minder tijdverlies en meer productiviteit. 
PLM® Connect is beschikbaar voor de schrankladers, compacte wielladers, graaf/laadcombinaties en wielladers.

TEELT VAN ENERGIEGEWASSEN  
EN BIOMASSABEDRIJVEN

VEEHOUDERIJEN EN GEMENGDE 
LANDBOUWBEDRIJVEN

SLEUTELTOEPASSINGEN SCHRANKLADERS COMPACTE 
WIELLADERS

GRAAF/
LAADCOMBINATIES WIELLADERS

Graan en biomassa laden l l

Balenverwerking l l l

Biomassa inkuilen l l

Drainage/afvoerreiniging l

Erven/wegen vegen l l

Vergisters vullen l l

Herverwerking  
van bulkgoederen

l l

Winterwerk
sneeuwruimen,  
sneeuwblazen, strooien

l l l

SLEUTELTOEPASSINGEN SCHRANK-
LADERS

MINI- 
GRAAF-

MACHINES

COMPACTE 
WIELLADERS

GRAAF/ 
LAADCOM-
BINATIES

WIELLADERS

Graanverwerking l l

Balenverwerking l l l

Erven/wegen vegen l l

Drainage/afvoerreiniging l l

Algemene 
materialenverwerking

l l l l

Onderhoud van veldwegen l l l l

Wintervoeding l l l

Veevoer inkuilen l l

Mestverwerking l l l l

Paalgaten boren l

Erfschrapen l l

Bouw/onderhoud  
van omheiningen

l l l

Winterwerk
sneeuwruimen, 
sneeuwblazen, strooien

l l l



SCHRANKLADERS

• Erven/wegen vegen
• Dozen vullen, balenverwerking
• Algemene materialenverwerking
• Winterwerk: sneeuwruimen,  
 sneeuwblazen, strooien

• Maaien 
• Bomen schudden, paalgaten boren
• Kleinschalige bosbouwbedrijven
• Dozen vullen, laden  
 en materialenverwerking 
• Tuinbouw, erven/wegen vegen
• Ondiepe sleuven graven
• Winterwerk: sneeuwruimen,  
 sneeuwblazen, strooien

• Balenverwerking, erven/wegen vegen
• Algemene materialenverwerking  
 Onderhoud van veldwegen
• Wintervoeren, mestverwerking
• Paalgaten boren, bouw/-onderhoud  
 van omheiningen 
• Erfschrapen, winterwerk:  
 sneeuwruimen, sneeuwblazen, strooien

• Balenverwerking
• Erven/wegen vegen 
• Winterwerk: sneeuwruimen,  
 sneeuwblazen, strooien

L200 SERIE SCHRANKLADERS. KRACHTIG EN COMPACT.
De L200 serie New Holland schrankladers levert spectaculaire prestaties in een compacte verpakking. De vijf modellen heffen van 590 kg tot 1.360 kg en bieden hefhoogtes van 
2,85 m tot 3,3 m. Zonder in te leveren op comfort of veiligheid manoeuvreert u tot in de kleinste ruimtes, dankzij de compacte afmetingen, uitzonderlijk zicht rondom en grote 
wendbaarheid. De compacte afmetingen met een hoogte tot 2 m en een breedte van ruim 1,5 m voor het kleinste model verzekeren toegang via de smalste openingen en doorgangen. 
Op de Super Boom® modellen zorgt de superieure hefhoogte en voorwaartse reikwijdte voor efficiënt en eenvoudig vullen en laden, met de mogelijkheid van storten in het midden 
van de aanhangwagen of voerwagen. Met de snelle cyclustijden dankzij de perfecte balans, uitstekende stabiliteit en het krachtige hydraulische systeem gaat uw productiviteit 
gegarandeerd de hoogte in.  Dankzij toonaangevende ruimte, comfort en ergonomie, biedt de Comfort Deluxe Cab uitstekend zicht rondom, met minder dode hoeken.
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De opgewaardeerde New Holland Tier 4-machines 
leveren milieuvriendelijke kracht en prestaties.  
Nieuwe technologische oplossingen zoals 
elektronische motorbesturing, High Pressure 
Common Rail (HPCR) of de DOC-only 
nabehandelingssystemen, leveren meer vermogen, 
precisie en een optimaal brandstofverbruik.

Dankzij de verticale hefgeometrie van het Super 
Boom® systeem kunnen bestuurders materialen 
laden tot ver voorbij de reikwijdte en hoogte van 
de meeste andere schrankladerconstructies. 
De uitzonderlijke reikwijdte naar voor van deze 
constructie maakt het laden van balen en het reiken 
over voerbarrières een fluitje van een cent.

Tier 4-techniek stuwt de productiviteit omhoog

Het Comfort Deluxe cabine-ontwerp biedt eersteklas 
comfort, met volop hoofd- en beenruimte. Bovendien 
zullen personen en dieren binnen het werkbereik 
ook de lage geluidsniveaus weten te waarderen. 
Er zijn meerdere opstellingen van de bedieningen 
beschikbaar en u kunt een mechanische of 
elektrohydraulische joystickbediening specificeren.

Comfort Deluxe cabineEersteklas hefhoogte en bereik

De L213 en L216 modellen, die exclusief met radiale-
hefgiek worden geleverd, zijn ideaal voor graven en 
duwen. Bij toepassingen zoals mestverwerking, 
bodemverplaatsing en erfschrapen geven de hoge 
opbreekkracht en armconfiguratie de productiviteit 
een sterke boost.

Ongeëvenaarde duwkracht

MODELLEN L213 L216 L218 L220 L230

Max. vermogen (kW/pk) 36,5/50 44,7/61 44,7/68 50/68 67,1/91

Max. hefhoogte 
(scharnierpunt bak) (mm) 2845 2845 3048 3073 3330

Giekconstructie Radiale heffing Radiale heffing Super Boom® Super Boom® Super Boom® 

Nominale 
verwerkingscapaciteit (kg) 590 725 818 905 1360

Nominale  
verwerk ingscapaciteit  
(ROC) met contragewichten

(kg) 635 770 863 950 1450

Kiplast (kg) 1179 1455 1633 1814 2722

Breedte (mm) 1518 1518 1678 1755 1930

Hoogte (mm) 1919 1919 1974 1998 2042

Bedrijfsklaar gewicht (kg) 2300 2505 2832 2980 3765

Onderhoud en service van de L200-serie schrankladers kan niet eenvoudiger: voor het verversen van 
de motor- en hydraulische olie opent u een deksel op het linkerachterdeel. Voor het gemak werden de 
dagelijkse onderhoudspunten op maaiveldniveau aan de achterzijde gegroepeerd.

Eenvoudig onderhoud



MINI-GRAAFMACHINES. KLEINE AFMETINGEN, GROOTSE PRESTATIES. 
Met de New Holland minigraafmachines, die in gewicht variëren van 1.580 kg tot 5.300 kg, weet u dat u in kleine ruimtes grote prestaties kunt leveren, dankzij 
de kleine draaicirkel en snelle, soepele gelijktijdige bewegingen. Of u nu afvoeren graaft, locaties voor poly-tunnels voorbereidt, boomplantages aanlegt of 
veldwegen verbetert: u zult altijd de kracht en veelzijdigheid van de B-serie minigraafmachines waarderen. Bovendien kunt u rekenen op hun uitzonderlijke 
betrouwbaarheid, zodat u nauwelijks stilstandtijd zult ervaren.

MINI-GRAAFMACHINES

• Onderhoud van rijen
• Paalgaten boren
• Kleinschalige bosbouwbedrijven
• Tuinbouw, laden

• Drainage/afvoerreiniging
• Onderhoud van veldwegen
• Paalgaten boren
• Bouw/onderhoud van omheiningen
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De cabine van de B-serie van SR minigraafmachines 
heeft een unieke gebogen schuifdeur voor 
makkelijke toegang en minder kans op schade 
door aanrijdingen. Een comfortabel geveerde stoel, 
schuifraam aan de zijkant en airconditioning op 
de grotere modellen, zorgen ervoor dat lange 
werkdagen voorbij vliegen.

Het concept van de kleine draaicirkel, herkenbaar 
aan ‘SR’ in het modelnummer, zorgt ervoor dat 
het contragewicht van de machine altijd binnen 
de spoorbreedte blijft. Dankzij deze functie kan in 
besloten omgevingen worden gewerkt met minder 
risico van beschadigingen aan de machine, en alles  
er omheen.

Het Smart Hydraulic System (SHS) steunt op 
drie geïntegreerde pompen voor nauwkeurige 
bediening van het dozerblad en volledig gelijktijdige 
bewegingen. De derde pomp drijft het blad en de 
draaicircuits aan, ongeacht de slag. Bij het graven 
wordt de stroming van deze pomp doorgestuurd 
naar de arm voor extra vermogen, en om een soepele 
werking onder zware belasting te verzekeren.

MODELLEN E16B E18B  E26BSR E29BSR  E35BSR E39BSR E50BSR E55B

Vermogen (kW/pk) 11/15 11/15 17/23 17/23 22/30 22/30 32/43 32/43

Bedrijfsklaar gewicht

Cabine (t) 1,70 1,78 2,70 2,84 3,50 3,90 4,95 5,30

Kap (t) 1,58 1,68 2,38 2,70 – – – –

Bladbreedte (mm) 990 990 - 1330 1400 - 1960 1500 1550 1700 1960 1960

Variabele onderwagenbreedte – – – – – – –

Max. graafdiepte (mm) 2400 2400 2600 2800 3100 3300 3900 3900

Max uitkiphoogte (cabine/kap) (mm) 2600 2600 2900 3400 3500 3800 3800 3900

Geleverd hydraulisch debiet (l/min) 2x15,5 2x15,5 2x26,4 2x26,4 2x38,4 2x38,4 2x57,1 2x57,1

Rijsnelheid (hoog) (km/u) 3,5 3,5 4,1 4,1 4,5 4,5 4,6 4,6

 Standaard     – Niet beschikbaar

Comfortabele omgevingKleine draaicirkelSuperieure graafprestaties met SHS

Onze schone en efficiënte motoren voldoen aan 
alle Europese verordeningen en leveren superieure 
graafprestaties met een laag brandstofverbruik  
en geluidsniveau.

Schone en efficiënte krachtbronnen

Dankzij de unieke holle dozerbladconstructie  
van New Holland valt de aarde tijdens het aanduwen 
naar voor. Met de zijdelingse verplaatsingsfunctie 
van de giek graaft u parallel, zonder verplaatsing 
van de onderwagen. Tijdens het uitvoeren  
van andere functies zorgt de speciale pomp  
voor rupsbandaandrijving voor het behoud van  
de rijprestaties.

Unieke functies voor productieve prestaties



New Hollands veelzijdige en compacte wielladers van de C-serie hebben een volledig nieuw ontwerp en vormen een verfrissend alternatief voor de traditionele oplossingen voor  
de verwerking van landbouwmateriaal. Het knikstuurgamma met 4 modellen, met vermogens van 58 pk - 75 pk en verwerkingscapaciteiten van 1,9 t - 2,5 t met hoogtes van resp. 
3,1 m - 3,4 m, levert bijzondere prestaties in een zeer wendbaar pakket. Deze indrukwekkende cijfers worden ondersteund door nuttige constructiekenmerken, zoals de lage 
cabinehoogte van slechts 2,46 m en een maximale breedte van 1,76 m voor het kleinste W50C-model, ideaal voor gebruik in lage bedrijfsgebouwen en smalle voedingsdoorgangen. 
Naast de compacte afmetingen biedt ook de kniksturing nog meer wendbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, in vergelijking met concurrerende modellen met vierwielbesturing. 
Dankzij het nieuwe cabine-ontwerp geniet de bestuurder van een ruime werkomgeving die breed, licht en luchtig is. De elektrohydraulische joystick is multi-functioneel en maakt 
de dagelijkse voedings- of laadroutines sneller en efficiënter.

COMPACTE WIELLADERS

COMPACTE WIELLADERS. LADEN BETER.

• Graan en biomassa laden
• Balenverwerking
• Biomassa inkuilen
• Erven/wegen vegen
• Vergisters vullen
• Herverwerking van bulkgoederen
• Winterwerk: sneeuwruimen, sneeuwblazen

• Graanverwerking
• Balenverwerking
• Erven/wegen vegen
• Algemene materialenverwerking
• Onderhoud van veldwegen
• Wintervoeding
• Veevoer inkuilen
• Mestverwerking
• Erfschrapen
• Winterwerk: sneeuwruimen, sneeuwblazen

• Graanverwerking
• Balenverwerking
• Trucks laden met bulkgoederen
• Erven/wegen vegen
• Dozen vullen, algemene materialenverwerking
• Winterwerk: sneeuwruimen, sneeuwblazen

1110 /



Alle modellen van het gamma zijn uitgerust met hydrostatische 
transmissies; u trapt gewoon op het gaspedaal en vertrekt, 
vlot en zonder poespas. De maximumsnelheid op de weg is  
33 km/u bij de optionele hoge rijsnelheid; meer dan voldoende om 
rondom de boerderij van A naar B te rijden. De kruipversnelling 
en automatische Ride Control vormen eveneens handige functies  
om de kracht en rijprestaties van de machine aan te passen aan  
de toepassingen.

De W50C en W60C modellen bieden exclusief de keuze uit twee 
koppelingswijzen: de Z-Bar- of TC-koppeling. Z-Bar biedt meer 
opbreekkracht dankzij twee hefcilinders en een hogere uitkiphoogte. 
TC (Tool Carrier) is de beste koppelingkeuze voor de reguliere 
verwerking van pallets of dozen. Het zicht op de palletvorken is in dit 
geval beter en het laadvermogen iets hoger.

De werkzijde van de compacte laders wordt aangedreven door een 
tandwielpomp met een keuze van stromingsuitgangen. Op de twee 
kleinste modellen is dit een 67 l/min pomp op 2.500 tpm. Op de twee 
grotere modellen kunt u kiezen uit de standaard 85 l/min pomp of de 
High Flow pomp van 130 l/min.

De nieuw ontworpen cabine biedt een vrijwel onbelemmerd zicht van 
360 graden. De verhoogde rijpositie en een overvloed aan gebogen 
glas binnen vier smalle stijlen garanderen het beste gezichtsveld in 
de sector. Toegang via de glazen, wijd opengaande deur is eenvoudig  
en de bestuurders zullen de lichte, luchtige ruimte, het volledig te 
openen zijraam en het lage geluidsniveau van 72 dBA zeer op prijs 
stellen. Alle instrumenten en bedieningen bevinden zich rechts van 
de bestuurder en omvatten een elektrohydraulische, multifunctionele 
joystick, met voor- en achteruitbedieningen.

Maximale veelzijdigheid Transmissie Krachtige hydrauliek

Panoramisch zicht

MODELLEN W50C W60C W70C W80C

Z-BAR TC Z-BAR TC Z-BAR Z-BAR

Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 43/58 48/64 55/75 55/75

Transmissie Hydrostatisch 4wd

Kiplast* (t) 2,8 3,0 3,0 3,2 3,1 3,6

Kiplast bij volledige draai (40°)* (t) 2,4 2,6 2,6 2,8 2,7 3,0

Laadvermogen bij 80%* (t) 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5

Max. hefhoogte* (m) 2,90 2,96 2,95 2,97 3,08 3,19

Totale breedte (m) 1,74 1,74 1,80 1,86

Min. cabinehoogte (m) 2,46 2,46 2,63 2,68

Draaicirkel (m) 3,72 3,72 3,99 3,99

Bedrijfsklaar gewicht (Z-BAR/TC)* (t) 5,02 4,91 5,16 4,94 5,56 5,91

* Met palletvorken



• Trucks laden met bulkgoederen
• Drainage/afvoerreiniging
• Erven/wegen vegen
• Algemene materialenverwerking
• Winterwerk: sneeuwruimen

• Drainage/afvoerreiniging
• Algemene materialenverwerking
• Onderhoud van veldwegen
• Paalgaten boren
• Bouw/onderhoud van omheiningen
• Winterwerk: sneeuwruimen

• Drainage/afvoerreiniging
• Winterwerk: sneeuwruimen

GRAAF/LAADCOMBINATIES. VEELZIJDIGE ALLROUNDER.
De veelzijdige en productieve New Holland graaf/laadcombinatie is een graafmachine en wiellader in één. De giek is ontworpen zoals de arm van een graafmachine met vergelijkbare 
prestaties. Dankzij de mogelijkheid om verscheidene taken uit te voeren, is geen enkele andere machine op uw landbouwbedrijf zo “multifunctioneel” als de C-serie. Het gamma kan bogen 
op drie modellen van 98 pk tot 111 pk, waarvan het topmodel, de B115C, een vierwielbesturingsconfiguratie met gelijkwaardige wielen heeft. Vooral handig voor drukke veehouderijen 
is de krachtige voorlader van de C-serie, met een hefvermogen van 3,5 ton en een nuttige hefhoogte van 3,5 meter. Materiaalverwerking en drainage gaat snel en moeiteloos zonder 
gedoe of aanpassingen. Deze veelzijdigheid en prestaties leveren grote besparingen op de exploitatiekosten, dankzij een uitzonderlijk laag brandstofverbruik en eenvoudig onderhoud. 

GRAAF/LAADCOMBINATIES1312 /



De motor is het hart van een graaf/laadcombinatie: daarom ontwerpen 
en produceren we hen zelf. Zo kunnen we de motor kalibreren om 
u de beste prestaties en het laagste brandstofverbruik voor uw 
toepassingen te geven.

Precies zoals u van New Holland verwacht, is een keuze aan  
transmissie-opties beschikbaar. Kies tussen de standaard 
Powershuttle-optie of de meer geavanceerde PowerShift™-optie met 
volledige automatische modus en kick-down-functie.

14% brandstofbesparing

Bij een gebruik van 800 h/jaar van uw New Holland machine, zal ons 
hydraulisch systeem inclusief de pomp met variabel debiet resulteren 
in een gemiddelde besparing tot 1.000 e/jaar. 

Lage exploitatiekostenKeuze uit transmissies

MODELLEN B100C TC B110C TC B115C TC

ingetrokken uitgeschoven ingetrokken uitgeschoven standaard uitschuifbaar

Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 72/98 82/111 82/111

Lader max. hefvermogen tot max. hoogte (kg) 3200 3200 3500

Lader max hefhoogte (scharnierpunt) (mm) 3500 3500 3500

Graaf/laadcombinatie max. graafdiepte (mm) 4710 5700 4710 5700 4565 5600

Graaf/laadcombinatie max. graafbereik (maaiveld) (mm) 5870 5860 5860 6815 5850 6810

Totale breedte (mm) 2325 2325 2325

Hoogte (tot bovenkant cabine) (mm) 2940 2940 2960

Bedrijfsklaar gewicht (kg) 8500 8500 8870 9100

Klim aan boord van de C-serie graaf/laadcombinaties en u vindt 
een comfortabele, goed ingerichte bestuurdersomgeving met 
een laag geluidsniveau van slechts 77 dBA. Alle bedieningen voor 
de voorlader zijn op één enkele joystick aangebracht, aan uw 
rechterhand. De volledig instelbare luchtgeveerde deluxe stoel kan 
180 graden worden gedraaid voor herpositionering bij gebruik met 
de graaf/laadcombinatie. U bestuurt de graaf/laadcombinatie met 
twee vloergemonteerde elektrohydraulische joysticks; de andere 
bedieningen voor de krikken en zijwaartse verplaatsingen werden  
op de kolommen van de joystick geplaatst.

Toonaangevende bestuurdersomgeving



15

WIELLADERS. ZWARE VERWERKING.
De bulkverwerking en het laden van graan, stalmest en biomassadigestaat vereist een speciale zware machine die met zware laadvermogens en terugkerende duty cycles kan 
omgaan. Even belangrijk is de mogelijkheid van duwen en klimmen tijdens het inkuilen van gras of veevoer van maïs. Het New Holland gamma van wielladers is perfect geschikt 
voor deze taken, dankzij het enorme laadvermogen tot 5.440 kg van de W170C modellen, de FPT-motor tot 197 pk en de sperdifferentiëlen voor en achter, met een mogelijk slot van 
100% van de vooras. De zeer goed ingerichte cabine met uitstekend gezichtsveld, in combinatie met de joystickbesturing met programmeerbare terugkeerfuncties, is een garantie 
voor maximale productiviteit tijdens drukke kuilvoer- of oogstseizoenen.

• Graanverwerking
• Balenverwerking
• Trucks laden met bulkgoederen
• Algemene materialenverwerking
• Winterwerk: sneeuwruimen, sneeuwblazen

• Graanverwerking
• Balenverwerking
• Algemene materialenverwerking
• Wintervoeding
• Veevoer inkuilen
• Mestverwerking
• Winterwerk: sneeuwruimen, sneeuwblazen

• Graan en biomassa laden
• Balenverwerking
• Biomassa inkuilen
• Vergisters vullen
• Herverwerking van bulkgoederen
• Winterwerk: sneeuwruimen, sneeuwblazen

WIELLADERS1514 /



Het optionele automatische differentieelslot vóór 
biedt 100% vergrendeling wanneer nodig en het 
open differentieel achter zorgt ervoor dat al het 
koppel daarheen gaat waar het nodig is. Dankzij 
de zware achterassen en een achteras-oscillatie 
van 24 graden is de C-serie geschikt voor golvende 
terreinen met behoud van tractie en stabiliteit.

C-serie wielladers bieden Long Reach (lange 
reikwijdte) of Z-Bar-configuratie. Long 
Reach modellen hebben een extra 0,4 m aan 
scharnierpenhoogte bij de maximale reikwijdte. 
Ideaal voor het laden van vrachtwagens en 
hoppers met hoge randen. Deze modellen zijn 
ook tot 400 kg zwaarder, dus zeer geschikt voor 
het inkuilen van veevoer.

Met laadvermogens variërend van 3,4 t op de W110C 
tot 5,4 t op de W170C en een scharnierpenhoogte 
van meer dan 4,4 m op de Long Reach modellen, 
wordt een 29-tonner in een mum van tijd geladen.

15

Uitstekend grip en klimvermogen

Net als het New Holland trekkergamma wordt de C-serie wielladers 
aangedreven door ECOBlue™ SCR 4,5 l en 6,7 l motoren, die werden ontwikkeld 
in samenwerking met FPT Industrial. New Holland ontwierp de C-serie 
wielladers met de motor ver achter de achteras gemonteerd, voor optimale 
gewichtsverdeling zonder de noodzaak van extra “dood” gewicht. In de 
motorruimte is het Smart Box koelsysteem ondergebracht, met aan elke kant 
een radiator en de omkeerbare ventilator om ze tijdens intensief inkuilen of 
graanverwerking altijd schoon en vrij van vuil te houden.

SCR-techniek (selectieve katalytische reductie) en slimme koeling

Veelzijdigheid door lange reikwijdteEnorm hefvermogen

De W110C en W130C modellen zijn standaard 
uitgerust met een 4-traps automatische 
PowerShift™-transmissie die kan worden 
omgeschakeld naar handmatige modus voor totale 
controle. Op het grotere W170C model is ook een 
5-traps PowerShift™ transmissie met Ecoshift 
mogelijk. Ecoshift vergrendelt automatisch de 
koppelomvormer bij snelheden boven 8 km/u tot de 
maximale rijsnelheid van 40 km/u.

Transmissie

MODELLEN
(Bak met opschroefbare RAND)

W110C  
Z-BAR  
bakken

W110C  
LONG REACH 

bakken

W130C  
Z-BAR  
bakken

W130C  
LONG REACH  

bakken

W130C  
Z-BAR  
bakken

W170C  
LONG REACH  

bakken
2,1 m3 1,9 m3 2,4 m3 2,2 m3 2,7 m3 2,4 m3

Max. vermogen (kW/pk) 106/144 128/174 145/197

Transmissie Vierwielaandrijving

Laadvermogen bak (kg) 3478 2977 4371 3707 5440 4385

Kiplast (kg) 8150 7011 9964 8488 12435 10129

Kiplast bij volledige bocht (40°) (kg) 6957 5955 8741 7414 10881 8770

Scharnierpenhoogte (m) 3,6 4,0 3,8 4,2 4,0 4,4

Hoogte tot bovenkant cabine (m) 3,28 3,28 3,39 3,39 3,38 3,38

Totale lengte (m) 6,83 7,11 7,47 7,75 7,65 8,18

Draaicirkel (m) 5,5 5,7 5,7 5,9 6,3 6,5

Bedrijfsklaar gewicht (kg) 10448 10582 12191 12336 14225 15063

Breedte (m) 2,49 2,49 2,52 2,52 2,65 2,65



SPECIFICATIES

Schrankladers L213 – L216 – L218 – L220 - L230 
MODELLEN L213 L216 L218 L220 L230
Motor ISM/N844L-D ISM/N844LT-F ISM/N844LTA-DI-F ISM/N844LTA-DI-F FPT F5H
Max. vermogen (kW/pk) 36,5/50 44,7/61 44,7/68 50/68 67,1/91
Cilinderinhoud (l) 2,2 2,2 2,2 2,2 3,4
Aantal cilinders/aangezogen/Tier-Stage emissieniveau 4/N/4A-3B 4/T/4B-4 4/T/4B-4 4/T/4B-4 4/T/4B-4
Boring en slag (mm) 84x100 84x100 84x100 84x100 99x110
Nominaal motortoerental (tpm) 2800 2800 2800 2800 2500
Max. koppel (Nm) 143 188 183 208 383
Transmissie Hydrostatische kettingaandrijving met enkele reductie
Rijsnelheden laag bereik/hoog bereik (optioneel) (km/u) 11,9/– 11,9/– 11,9/17,4 12,5/18,3 12,4/18,5
Besturing aandrijvingspomp Rechtstreeks mechanisch of elektrohydraulisch
Afmetingen en gewicht
A - Max. hefgewicht (scharnierpunt bak) (mm) 2845 2845 3048 3073 3330
B - Hoogte (mm) 1919 1919 1974 1998 2042
C - Lengte zonder aanbouwdeel (mm) 2435 2435 2685 2685 2986
D - Lengte met bak* (mm) 3028 3028 3352 3338 3624
E - Breedte (mm) 1518 1518 1678  1755 1930
F - Wielbasis (mm) 941 941 1128 1128 1322
G - Min. bodemvrijheid (mm) 178 178 178 203 243
H - Uitkiphoogte (mm) 2246 2246 2377  2402 2655
I - Uitkiphoek (°) 40 40 52 52 55
J - Uitkipreikwijdte @ Max. hoogte (mm) 469 469 783  758 780
K - Afloophoek (°) 22 22 23 25 27
L - Terugrolhoek (bak op de grond) (°) 26 26 35 34 33
Bedrijfsklaar gewicht (kg) 2300 2505 2832 2980 3765
Prestatiespecificaties
Nominale verwerkingscapaciteit* (kg) 590 725 818 905 1360
Nominale verwerkingscapaciteit (ROC) met contragewichten* (kg) 635 770 863 950 1450
Kiplast (kg) 1179 1455 1633 1814 2722
Opbreekkracht hefcilinder (kN) 13,0 15,0 12,0 15,3 28,2
Opbreekkracht bakcilinder (kN) 19,0 23,4 24,7 32,5 38,3
Giekconstructie Radiale heffing Radiale heffing Super Boom® Super Boom® Super Boom®

– Niet beschikbaar
* van Kiplast
Alle cijfers zijn gebaseerd op een machine met standaardbanden en een standaardbak.
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Mini-graafmachines E16B - E18B - E26BSR - E29BSR - E35BSR - E39BSR - E50BSR - E55B
MODELLEN E16B E18B E26BSR E29BSR E35BSR E39BSR E50BSR E55B
Motor Mitsubishi L3E Mitsubishi L3E Yanmar 3TNV82A Yanmar 3TNV82A Yanmar 3TNV88 Yanmar 3TNV88 Yanmar 3TNV88 Yanmar 3TNV88
Vermogen (kW/pk) 11/15 11/15 17/23 17/23 22/30 22/30 32/43 32/43
Cilinderinhoud (l) 0,95 0,95 1,3 1,3 1,6 1,6 2,2 2,2
Koppel (Nm) 53,5 53,5 80,1 80,1 98,4 98,4 139,3 139,4
Hydraulisch systeem Smart Hydraulic System (SHS) 2 pompen met variabel debiet en één tandwielpomp
Max. bedrijfsdruk (bar) 206 216 230 230 230 230 230 230
Ontwerp met kleine draaicirkel – – l l l l l –
Geleverd hydraulisch debiet (l/min) 2x15,5 2x15,5 2x26,4 2x26,4 2x38,4 2x38,4 2x57,1 2x57,1
Rijsnelheid (hoog) (km/u) 3,5 3,5 4,1 4,1 4,5 4,5 4,6 4,6
Variabele onderwagenbreedte – l – – – – – –
Draaicirkel achtereind (mm) 1055 1055 700 / 740* 750 775 850 980 1080
I - Breedte rupsband (mm) 230 230 250 250 300 300 400 400
J - Lengte onderwagen (mm) 2210 2210 2260 2410 2550 2680 2910 2910
K - Rupsbandlengte op de grond (mm) 1565 1565 1870 1980 2000 2150 2480 2480
M - Hartafstand tuimelaars (mm) 1215 1215 1490 1590 1540 1700 1970 1970
N - Bladstraal op de grond (mm) 1155 1155 1350 1440 1550 1600 1690 1690
X - Max. stijging blad (mm) 210 210 425 445 560 540 495 495
Y - Max. daling blad (mm) 310 310 290 335 410 440 375 375
B - Bladbreedte (mm) 990 990 - 1330 1400 - 1960 1500 1550 1700 1960 1960
E - Bladhoogte (mm) 245 245 300 300 345 345 345 345
Graafprestaties
Lepelsteel (mm) 1220 1220 1330 1370 1470 1590 1870 1870
Bakdikte (mm) 400 400 450 600 500 600 700 700
G - Max. graafdiepte (mm) 2400 2400 2600 2800 3100 3300 3900 3900
Opbreekkracht van de bak (kN) 13,3 14,0 19,3 22,0 27,4 27,4 35,3 35,3
Opbreekkracht van de lepelsteel (kN) 7,4 7,8 12,0 13,0 15,0 17,0 23,6 23,6
A - Min straal zwenking voorzijde (cabine/kap) (mm) 1555 1555 2070/1900 2080/1880 2280/– 2340/– 2580 2580
C - Max reikwijdte (mm) 3990 3990 4520 4890 5200 5500 6190 6190
D - Max uitkiphoogte (cabine) (mm) 2600 2600 2900 3400 3500 3800 3800 3900
F - Max graafhoogte (cabine/kap) (mm) 3675 3675 3850/4190 4470/4690 4580/4960 4800/5160 5380 5380
Afmetingen
B - Max. breedte (mm) 990 1330 1400 1500 1550 1960 1960 1960
L - Max lengte (mm) 3620 3620 3820 4130 4390 4710 5370 5370
H - Max hoogte (mm) 2350 2350* 2460 2500 2570 2600 2600 2600
Bedrijfsklaar gewicht
Bedrijfsklaar gewicht (cabine/kap) (t) 1,70/1,58 1,78/1,68 2,70/2,38 2,84/2,70 3,50/– 3,90/– 4,95/– 5,30/–

l Standaard     – Niet beschikbaar
* Met cabine
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SPECIFICATIES

Compacte Wielladers W50C - W60C - W70C - W80C
MODELLEN W50C W60C W70C W80C
Motor FPT Industrial F5H
Aantal cilinders/aangezogen/kleppen/Tier-Stage emissieniveau 4/T/2/4B-4
Cilinderinhoud (cm3) 3400
Boring en slag (mm) 99x110
Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 43/58 48/64 55/75 55/75
Nominaal motortoerental (tpm) 2500
Max. koppel (Nm@tpm) 245@1400 261@1400 316@1400 316@1400
Cilinderinhoud diesel (l) 87
Hydraulische systemen
Bediening Multifunctionele proportionele joystickbediening
Tandwielpomp (standaarddebiet-/hoog debiet-optie) (l/min) 67 / – 67 / – 85 / 130 85 / 130 
Transmissie Hydrostatisch 4wd
Versnellingen 2x2 2x2 2x2 / 3x2 Hoge snelheid 2x2 / 3x2 Hoge snelheid
Kruipversnelling – O O O

Rijsnelheid (bedrijfssnelheid/rijsnelheid/hoge snelheid) (km/u) 0-5 / 0-20 / – 0-5 / 0-20 / – 0-5 / 0-20 / 33 0-5 / 0-20 / 33 
Inching en rempedaal l l l l

V-N-A geïntegreerd op joystick l l l l

Differentieelslot 
Gelim. slipdiff. voor en achter O O O O

Open diff. voor en achter O – – –
Open diff. met 100% slot voor en achter – – O O

Cabine 
Geluidsniveau (dBA) 71 71 72 72
Draaicirkel (m) 3,72 3,72 3,99 3,99
Bedrijfsklaar gewicht (Z-BAR/TC)* (t) 5,02 4,91 5,16 4,94 5,56 5,91
Algemene afmetingen
H1 - Min. cabinehoogte (m) 2,46 2,46 2,63 2,68
H2 (mm) 450 450 440 490
W1 - Totale breedte (m) 1,74 1,74 1,80 1,86
W2 (m) 1,90 2,05 2,05 2,10
L1 (m) 2,08 2,08 2,22 2,23
R - Draaicirkel (m) 3,72 3,72 3,99 3,99
Specificaties met palletvorken Z-BAR TC Z-BAR TC Z-BAR Z-BAR
Kiplast* (t) 2,8 3,0 3,0 3,2 3,1 3,6
Kiplast bij volledige bocht (40°)* (t) 2,4 2,6 2,6 2,8 2,7 3,0
Laadvermogen bij 80%* (t) 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5
E - Max algemene hoogte (m) 3,48 3,63 3,53 3,65 3,63 3,73
F - Scharnierpenhoogte (m) 3,14 3,11 3,18 3,13 3,29 3,40
G2 - Max. hefhoogte* (m) 2,90 2,96 2,95 2,97 3,08 3,19

l Standaard     O Optie     – Niet beschikbaar
* Met palletvorken
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Graaf/Laadcombinaties B100C - B110C - B115C 
MODELLEN B100C TC B110C TC B115C TC

ingetrokken uitgeschoven ingetrokken uitgeschoven standaard uitschuifbaar 
Motor FPT Industrial F5H
Aantal cilinders/aangezogen/kleppen/Tier-Stage emissieniveau 4/T/2/4A-3B
Cilinderinhoud (cm3) 3400
Boring en slag (mm) 99x110
Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 72/98 82/111 82/111
Cilinderinhoud diesel (l) 132
Hydraulische systemen
Pomp met variabel debiet l l l

Max pompcapaciteit @ 205 bar (l/min) 165 165 165
Transmissie
Powershuttle O O –
PowerShiftTM O O l

Cabine
Geluidsniveau (dBA) 77
Bedrijfsklaar gewicht (met standaard uitschuifbare schranklader + 6 in 1 bak) (kg) 8500 8500 8870 9100
Totale afmetingen
B - Wielbasis (mm) 2175 2175 2200
E - Totale lengte (mm) 5825 5825 5945
F - Hoogte tot bovenkant giek (mm) 3825 3825 3930
P - Hoogte (tot bovenkant cabine) (mm) 2940 2940 2960
I - Breedte laderbak (mm) 2250 2250/2400 2400
K - Totale breedte (mm) 2325 2325 2325
Laderspecificaties
Maximale opbreekkracht lader (daN) 6900 6650 7400
Lader max. hefvermogen tot max. hoogte (kg) 3200 3200 3500
L - Graafdiepte (mm) 75 125 155
G - Lader max hefgewicht (scharnierpunt) (mm) 3500 3500 3500
H - Max uitkiphoogte onder bak bij 45° (mm) 2780 2693 2650
Schrankladerspecificaties
Opbreekkracht van de bak (daN) 6400 6400 6400
S - Bakdraaiing (°) 204 204 204
U - Kiphoogte (mm) 3930 4585 3930 4585 4090 4750
V - Graafbereik op maaiveldniveau (mm) 5860 6815 5860 6815 5850 6810
Z - Graafdiepte (mm) 4710 5700 4710 5700 4565 5600

l Standaard     O Optie     – Niet beschikbaar
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SPECIFICATIES

MODELLEN W110C 
Z-BAR bakken

W110C 
LONG REACH bakken

W130C 
Z-BAR bakken

W130C
LONG REACH bakken

W170C  
Z-BAR bakken

W170C  
LONG REACH bakken

Bak met opschroefbare RAND 2,1 m3 1,9 m3 bak 2,4 m3 2,2 m3 bak 2,7 m3 2,4 m3 bak
Motor FPT Industrial Nef
Aantal cilinders/aangezogen/kleppen/Tier-Stage emissieniveau 4/T/4/4A-3B
SCR systeem (Selectief katalytisch reductiesysteem) l l l

Cilinderinhoud (cm3) 4485 6728 6728 
Boring en slag (mm) 104 x132 
Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 106/144 128/174 145/197
Nominaal motortoerental  (tpm) 1800
Max. koppel ISO TR14396  (Nm@tpm) 608@1600 730@1600 950@1300
Cilinderinhoud diesel (l) 189 248 246
Hydraulische systemen
Bediening Proportionele joystickbediening
Pomptype Pomp met variabel debiet Tandempomp met variabel debiet Tandempomp met variabel debiet
Pompcapaciteit (l/min) 134 171 206
Transmissie Vierwielaandrijving
4-versnellingen PowerShift™ l l –
5-versnellingen Ecoshift met autom. slot boven 8 km/u – – l

Max snelheid (km/u) 36 40 40
Differentieelslot
Open diff. achter met 100% autom. slot vóór l l l

Cabine
Geluidsniveau (dBA) 72 71 72
Laadvermogen bak (kg) 3478 2977 4371 3707 5440 4385
Buitenbreedte bak (m) 2,49 2,49 2,49 2,49 2,73 2,47
Kiplast (kg) 8150 7011 9964 8488 12435 10129
Kiplast bij volledige bocht (40°) (kg) 6957 5955 8741 7414 10881 8770
Opbreekkracht (kg) 7591 8094 9819 11233 14236 12040
Hefvermogen vanaf de grond (kg) 8889 8830 9857 11411 13607 11072
B - Scharnierpenhoogte (m) 3,6 4,0 3,8 4,2 4,0 4,4
L - Totale lengte (m) 6,83 7,11 7,47 7,75 7,65 8,18
R - Draaicirkel (m) 5,5 5,7 5,7 5,9 6,3 6,5
Bedrijfsklaar gewicht (kg) 10448 10582 12191 12336 14225 15063
W - Breedte (m) 2,49 2,49 2,52 2,52 2,65 2,65
H - Hoogte tot bovenkant cabine (m) 3,28 3,28 3,39 3,39 3,38 3,38 

l Standaard     – Niet beschikbaar

Wielladers W110C - W130C - W170C
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Aanbouwdelen

Voor een optimale benutting van uw investering zijn een grote variëteit hoge prestatie-aanbouwdelen beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke dealer  
voor meer informatie.



De aanschaf van een New Holland machine is pas het begin van ons partnerschap.  
Een enorme rijkdom van lokale en regionale kennis betekent dat u kunt rekenen op een 
partner voor de ultieme gemoedsrust. Elke stap van de weg wordt u begeleid door een hoog 
opgeleid en ervaren team van professionals, die zich inzetten voor prestaties die uw bedrijf 
laten groeien. Bij de dealer zijn altijd, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, New Holland 
medewerkers bereid om die extra stap te zetten voor uw maximale tevredenheid.

TEVREDENHEID. GEGARANDEERD.

ONDERSTEUNING EN ASSISTENTIE2322 /



CNH INDUSTRIAL CAPITAL
CNH Industrial Capital, de financiële diensten-onderneming  
van New Holland, is een gevestigde en gerespecteerde naam in  
de agrarische sector. Advies en op maat gemaakte financiële 
pakketten zijn beschikbaar om aan uw specifieke behoeften te voldoen.  
CNH Industrial Capital biedt u de gemoedsrust van het samenwerken 
met een specialist in agrarische financiering.

CNH INDUSTRIAL  
PARTS & SERVICE
Alle officiële dealers van New Holland 
hebben een volledig assortiment van 
onderdelen in voorraad voor een snelle 
levering en minder stilstandtijd. U vindt 
er ook goedgekeurde accessoires voor 
optimale prestaties van uw machines 
onder alle omstandigheden.

NEW HOLLAND TOP SERVICE
Voor ultieme gemoedsrust biedt Top Service u 24 uur per dag 
assistentie. Ongeacht wanneer of waar: u belt gewoon de gratis 
nummers voor assistentie, en kunt rekenen op supersnelle levering 
van onderdelen met een 100% totale tevredenheidsgarantie.

Het dealernetwerk van New Holland zelf is de beste garantie voor duurzame productie van haar machines. De servicemonteurs van  
New Holland zijn volledig uitgerust om alle onderhouds- en reparatieproblemen op te lossen, terwijl elk servicepunt de hoge standaarden 
levert conform de strenge kwaliteitsrichtlijnen van New Holland. Het wereldwijde onderdelennetwerk van New Holland garandeert op snelle 
en betrouwbare wijze vervangingsonderdelen voor minder stilstandtijd, verhoogde productiviteit en, uiteraard, winstgevende exploitatie!

UW BEDRIJF ONDERSTEUNEN, ELKE DAG, SAMEN MET U.



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 - 05/15 - TP01 - (Turijn) - 154000/NLO


