
New HollaNd TT
TT384o



PerfeiTo Para a sua lavoura, 
do TamaNHo da sua Necessidade.
O TT384O foi projetado para atender às suas necessidades mais específicas no campo. Com 

55 cavalos, ele é robusto, econômico e tem design arrojado. Ideal para o pequeno e o médio 

produtor, pela sua força e agilidade e baixo consumo de combustível. Essas características fazem do 

TT384O um trator de excelente custo-benefício. 

Soma-se a isso, o acesso que você terá às várias linhas de financiamento, inclusive Finame, 

para facilitar ainda mais a sua vida na hora de adquirir o seu TT384O. 

TT384O. A sua porta de entrada para o sucesso. A sua porta de entrada para a linha New Holland.
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robusTos, diNâmicos, ecoNÔmicos.
                        ProNTos Para eNTrar em camPo.

as máquiNas New HollaNd esTão ProNTas Para TrabalHar com biodiesel.

coNsulTe seu coNcessioNário sobre a misTura auTorizada.



Motor New HollaNd*. 
Força para iMpulsioNar a sua produtividade.
Os tratores da série TT são projetados com motores 
New Holland, reconhecidos mundialmente por sua 
robustez, confiabilidade e excelente torque. De alta 
potência, eles são menos poluentes, além de serem 
adaptados com bombas rotativas de injeção de 
combustível para assegurar a queima apropriada do 
combustível e aumentar a eficiência. A tecnologia 
desses motores garante uma vida útil maior e menor 
manutenção.

motor New HollaNd* (desenvolvido pela fPT industrial).

Mais coNForto para Mais produtividade. 
Um trator versátil, atende às mais diferentes demandas. 
Em algumas atividades, os operadores necessitam 
subir e descer do trator repetidamente. Em outras 
situações, eles podem passar muitas horas na direção.  
A série TT de tratores New Holland foi projetada 
especificamente para essas necessidades. O assento e 
a ergonomia permitem fácil acesso aos comandos, 
tornando a operação de um trator TT fácil, prática e 
mais produtiva.

Freios. seguraNça e traNquilidade 
Na Hora de produzir. 
Os eixos traseiros apresentam freios úmidos 
multidiscos, com uma grande área de superfície para 
frenagens seguras e eficientes. Os discos, totalmente 
imersos em óleo, têm boas propriedades de dissipação 
de calor, resultando em um desgaste mínimo do freio. 
Componentes robustos e lubrificação constante 
garantem durabilidade e tranquilidade na operação.

câMbio lateral e paiNel de iNstruMeNtos.
As alavancas foram ergonomicamente posicionadas para 
facilitar a troca de marchas. O seu design oferece mais 
espaço e conforto ao operador, além de facilitar a subida 
e a descida do trator. O painel de instrumentos oferece 
uma visão completa dos marcadores e melhor controle 
da operação.
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motor New HollaNd* (desenvolvido pela fPT industrial).

Dimensões

Modelo TT3840
Motor
Marca New Holland*
potência a 2.500 rpm (iso tr/Nbr 14396) 55 cv
torque máximo a 1.500 rpm 200 Nm
Número de cilindros 3 
aspiração Natural
cilindrada 2.900 cm3

bomba injetora boscH
Filtro de ar seco
refrigeração por água
Filtro sedimentador de combustível Standard
embreagem
Material do disco cerametálico
acionamento Mecânico
Transmissão
tipo sincronizada
velocidade (frente e ré) 8 x 2
super-redutor –
posição das alavancas lateral
Bloqueio do diferencial
acionamento Mecânico
atuação eixo traseiro
tomada de força 
acionamento Mecânico
atuação independente
velocidade de 540 rpm a 1.967 rpm do motor
Sistema hidráulico
tipo de bomba engrenagem 
capacidade de vazão 32,8 l/min
implementos categoria i e ii
lift-o-Matic Standard
válvulas de controle remoto Standard
sistema de direção Standard
capacidade de levante no olhal 1.750 kg
Tração dianteira (4x4)

   acionamento Mecânico
Freios 
tipo Multidisco em banho de óleo
acionamento Mecânico
Freio de estacionamento Mecânico
Capacidades
tanque de combustível 63 l
Conforto do operador
arco de segurança com teto Standard
disposição ergonômica dos controles Standard
odômetro digital Standard
Peso
peso trator sem operador 2.275 kg

especificações

a - distância entre eixos 2.010 mm

b - comprimento total 3.400 mm

c - largura total (Standard) 1.850 mm

d - vão livre eixo dianteiro 380 mm

e - altura do solo até o escape 2.210 mm



No seu concessionário:

New HollaNd. 
a rede de coNcessioNários 
mais bem esTruTurada 
do brasil.

Com uma rede de concessionários distribuídos por 
todo o País, a New Holland oferece uma assistência 
técnica com profissionais treinados na fábrica e 
peças genuínas para o melhor rendimento de suas 
máquinas e a maior produtividade para o agricultor.

new Holland Brasil
av. Juscelino K. de oliveira, 11.825 – cep 81450-903
cidade industrial – telefone: (41) 2107-7111
curitiba – paraná – brasil

www.newholland.com.br

as dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer 
conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais 
dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento 
contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as 
especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem 
prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. as ilustrações não mostram 
necessariamente o produto nas condições standard. alguns opcionais são 
produzidos somente sob encomenda.

nHaG0024 

o top service é a nossa central de relacionamento com o cliente.
É mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o 
produtor. esse contato direto significa mais agilidade no atendimento e 
mais facilidade para você. top service. É a New Holland cada vez mais 
próxima de você.

Serviço de atendimento 
ao cliente New Holland. 
24 horas por dia, 
7 dias por semana.


