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Ágil, potente e robusto. O TT4030 chegou para atuar em diversas frentes na sua lavoura. Ideal para as atividades que requerem força, 
o TT4030 também é ágil nas manobras no final do talhão, com um curto raio de giro. 

Fácil de operar, as tarefas ficam simples com o bom desempenho do TT4030. Com um custo muito acessível, baixo custo operacional 
e bastante econômico, o TT4030 é um trator que cabe muito bem no seu bolso.

Conheça agora o TT4030 e veja por que a New Holland é líder mundial em tratores de baixa potência. New Holland. É muito mais 
máquina para o seu sucesso.

VERSATILIDADE PARA TRABALHAR EM TODOS OS CAMPOS.
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EFICIÊNCIA A TODA PROVA.

AS MÁQUINAS NEW HOLLAND ESTÃO PRONTAS PARA TRABALHAR COM BIODIESEL.

CONSULTE O SEU CONCESSIONÁRIO SOBRE A MISTURA AUTORIZADA.



SISTEMA HIDRÁULICO.
COM O EXCLUSIVO LIFT-O-MATIC.
Com bomba de engrenagem independente e levante hidráulico 
categoria II, o sistema hidráulico do TT4030 vem com o exclusivo e 
consagrado Lift-O-Matic, componente de memória mecânica de 
posição. 

TRANSMISSÃO.
MAIOR EFICIÊNCIA COM O MENOR ESFORÇO.
A transmissão 8x2, parcialmente sincronizada, maximiza a relação torque x potência e velocidade exata para cada tipo de 
tarefa. Com oito marchas à frente e duas à ré, a transmissão dispõe de exclusivas alavancas laterais, sendo ideal para as 
atividades que exigem um grande número de manobras. Essas características da transmissão do TT4030 propiciam maior 
conforto ao operador e alto rendimento no campo.

TOMADA DE FORÇA.
SIMPLICIDADE OPERACIONAL.
A TDF tem acionamento independente 
e atuação mecânica, com velocidade 
de 540 rpm.

Marcha Velocidade (km/h)

1 2,2

2 3,4

3 5

4 6,4

5 8,1

6 12,3

7 18

8 23,2

R1 3,2

R2 11,7

Rotação a 1.800 rpm, 
pneus standard
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MOTOR. 
POTÊNCIA PARA REALIZAR QUALQUER TAREFA.
Com motor New Holland de 75 cv e excelente torque, o TT4030 
tem um ótimo desempenho em trabalhos mais pesados. O seu 
motor é equipado com bombas rotativas de injeção, que 
asseguram a queima adequada do combustível, aumentando a 
eficiência operacional. Mundialmente reconhecido pela robustez e 
confiabilidade, o motor New Holland proporciona maior vida útil e 
menor índice de manutenção.



DIREÇÃO, EIXOS E FREIOS.
SEGURANÇA E COMODIDADE PARA O MELHOR RENDIMENTO.
O bom desempenho no campo depende de uma boa dirigibilidade, grande 
manobrabilidade e segurança. Isso tudo o produtor encontra no TT4030. Ele 
oferece direção hidráulica para facilitar e suavizar as manobras e um 
excepcional raio de giro (3,30 metros), que proporciona manobras em áreas 
restritas.

O eixo dianteiro, de fabricação nacional, é feito em peça única, o que garante 
maior robustez e capacidade de carga. Os eixos traseiros do TT4030 têm freios 
a disco, múltiplos, com uma grande superfície de contato para uma frenagem 
segura e eficiente. Os discos, banhados em óleo, apresentam ótima dissipação 
de calor, protegendo ao máximo os freios.

A durabilidade dos equipamentos e a segurança nas operações são 
proporcionadas pelos componentes robustos e pela lubrificação permanente.

PLATAFORMA DO OPERADOR.
CONFORTO OPERACIONAL,  ATIVIDADES PRODUTIVAS.
O TT4030 foi feito para permitir versatilidade às operações e dinamismo ao 
operador. Assim, a plataforma oferece mais espaço e conforto e facilita o acesso 
rápido de entrada e saída do trator. Com alavancas bem posicionadas para facilitar 
as trocas de marcha e um painel de instrumentos com indicadores bastante visíveis, 
o operador tem o controle das operações nas pontas dos dedos. O assento e a 
ergonomia possibilitam fácil acesso a todos os comandos, tornando as operações 
simples, práticas e muito produtivas. O escapamento, bem posicionado, possibilita 
uma visibilidade excepcional durante a jornada de trabalho. 

MANUTENÇÃO.
SIMPLES E RÁPIDA PARA MAIOR DISPONIBILIDADE DA SUA MÁQUINA.
Trator não pode ficar parado, porque a sua produtividade não pode parar. Por isso, fazer 
manutenção no TT4030 é muito simples. O capô é de fácil abertura e permite acesso aos 
principais componentes, e as inspeções podem ser feitas a partir do solo.  
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ESPECIFICAÇÕES

 
MODELO TT4030
Motor
Marca New Holland
Potência a 2.500 rpm (ISO TR 14396) 75 cv (55,1 kW)
Torque máximo a 1.500 rpm 258 Nm
Número de cilindros 4
Aspiração Natural
Cilindrada 3.908 cm³
Reserva de torque 22%
Bomba injetora BOSCH
Filtro de ar Seco
Refrigeração Por água
Filtro sedimentador de combustível Standard
Embreagem
Material do disco Cerametálico
Acionamento Mecânico
Transmissão
Tipo Parcialmente sincronizada

Velocidades (frente e ré) 8x2
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 II
Lift-O-Matic Standard
Válvulas de controle remoto 1, standard
Sistema de direção Hidráulico
Levante sem cilindro auxiliar 1.920 kgf
Levante com cilindro auxiliar 2.300 kgf
Levante com cilindro auxiliar no olhal 2.500 kgf

Tração dianteira
Acionamento Mecânico
Freios
Tipo Multidisco em banho de óleo

Acionamento Mecânico
Freio de estacionamento Mecânico
Capacidade
Tanque de combustível 63 L

Conforto do operador
Arco de segurança com teto Standard
Disposição ergonômica dos controles Standard
Odômetro digital Standard
Dimensões gerais
A - Distância entre eixos 2.220 mm

B - Comprimento total 3.870 mm
C - Largura total (standard) 1.850 mm
D - Vão livre eixo dianteiro 260 mm
E - Altura do solo até o escape/teto 2.210/2.660 mm
Peso do trator, sem operador 2.275 kg
Peso
Peso do trator, com lastro 3.800 kg



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.
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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.


