
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

New Holland T8 GENESIS® με PLM Intelligence™, ο αποδοτικός συνδυασμός της 
ιπποδύναμης και της ψηφιακής δύναμης 

 

• Η εξατομίκευση στα καλύτερά της με τη νέα κονσόλα SideWinderTM Ultra και την οθόνη 

IntelliViewTM 12 

• Η επόμενη γενιά πλήρως ολοκληρωμένων λύσεων στη γεωργία ακριβείας οδηγούν την 

παραγωγικότητα, τη συνδεσιμότητα και τη διαχείριση του μηχανήματος σε νέο επίπεδο 

• Συμμόρφωση των κινητήρων Cursor 9 και της τεχνολογίας ECOBlue™ HI-eSCR2 που δεν 

χρειάζεται συντήρηση, με τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων Φάσης 5   

• Τ8.435 Ultra CommandTM εντάσσεται στη σειρά Τ8 της New Holland 

 

 

 

Η New Holland Agriculture παρουσιάζει τη νέα σειρά τρακτέρ T8 GENESIS® με το σύστημα 

ευφυούς γεωργίας ακριβείας (PLM™), την εύχρηστη πλατφόρμα γεωργίας ακριβείας της New 

Holland. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί από την ίδια τη New Holland για να προσφέρει στους 

πελάτες και τους αντιπροσώπους ένα νέο επίπεδο αξιοποίησης και διαχείρισης του 

μηχανήματος. 

 

Η νέα γενιά T8 GENESIS® με PLM Intelligence™ μπορεί να προσαρμοστεί στις μεμονωμένες 

ανάγκες κάθε αγρότη με χαρακτηριστικά που κυμαίνονται από την προηγμένη συνδεσιμότητα 

μεταξύ χειριστών, οχημάτων και αντιπροσωπείας για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και 

να μειώσουν τον χρόνο εκτός εργασίας, να προσαρμόσουν τα χειριστήρια, να βελτιώσουν την 

ορατότητα και να ενισχύσουν την άνεση.   

 



Η New Holland έχει επίσης αυξήσει τον βαθμό ενσωμάτωσης της διαδικτυακής πύλης MyNew 

Holland™ με  διάφορους διαδικτυακούς πόρους για την υποστήριξη των πελατών και των 

αντιπροσώπων. Η ανανεωμένη διαδικτυακή πύλη και η νέα εφαρμογή για κινητά MyNew 

Holland™ app, παρέχουν 24/7 πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη και έναν κόσμο από  

πληροφορίες και υπηρεσίες, που θα βοηθήσουν τον πελάτη να μεγιστοποιήσει την 

παραγωγικότητα των παρελκομένων και να διαχειριστεί την καλλιέργεια αποδοτικότερα. 

 

«Όταν το τρακτέρ Genesis, γνωστό στην Ευρώπη ως σειρά 70, παρουσιάστηκε πάνω από 25 

χρόνια πριν, ήταν μία αλλαγή βήματος στον σχεδιασμό τρακτέρ. Το νέο T8 GENESIS® με PLM 

Intelligence™ είναι ένα ακόμη βήμα προόδου στον σχεδιασμό τρακτέρ, κατασκευασμένο για να 

ταιριάζει στον τρόπο που εργάζονται οι αγρότες και βασισμένο σε εκτεταμένη έρευνα με τους 

πελάτες μας», εξηγεί ο Sean Lennon, επικεφαλής της γραμμής παραγωγής τρακτέρ. «Συνδέει 

το έξυπνο παρελκόμενο με το γραφείο του αγροκτήματος και τώρα με το ISOBUS Class III, 

επιτρέπει μεγαλύτερη αξιοποίηση και του τρακτέρ και του παρελκομένου. Έχουμε 

επανασχεδιάσει την καμπίνα, ακούγοντας τους πελάτες μας, και από την Ευρώπη αλλά και από 

άλλες περιοχές, προκειμένου να  δημιουργήσουμε ένα παραγωγικό και προσαρμόσιμο χώρο 

οδήγησης, με τα επόμενης γενιάς εύχρηστα χειριστήρια, τη νέα κονσόλα SideWinderTM Ultra και 

την οθόνη IntelliView 12».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εξατομίκευση στα καλύτερά της με τη νέα κονσόλα SideWinderTM Ultra και την οθόνη 

IntelliViewTM 12. Αν και γεμάτο με νέα χαρακτηριστικά και τεχνολογία, το νέο T8 θα συνεχίσει 

την παράδοση της New Holland να προσφέρει απλό χειρισμό με τη λογική «ανέβα & οδήγησε» 

για τον χειριστή. Από την εργονομική νέα κονσόλα SideWinder™ Ultra με τα πληκτρολόγια για 

το ηχοσύστημα και το κλιματιστικό μέχρι τα χειριστήρια του υδραυλικού και τα πλήκτρα 

συντόμευσης, που επιτρέπουν από πλοήγηση με ένα κλικ μέχρι ρυθμίσεις στο μενού. Οι 

βαλβίδες εξωτερικών εργασιών μπορούν να ρυθμιστούν για λειτουργία είτε από τους μοχλούς ή 

από το joystick ανάλογα με την επιλογή του οδηγού και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του τρακτέρ 

μπορούν να αποθηκευτούν με το όνομα ενός παρελκομένου και να ενεργοποιηθούν πάλι άμεσα 

όταν γίνεται εναλλαγή των εργασιών.  

 

Το νέο σασί της καμπίνας με τέσσερεις κολώνες εξασφαλίζει τη μέγιστη ορατότητα, ενισχυμένη 

περαιτέρω με στρατηγικά τοποθετημένες κάμερες γύρω από το T8 που διευκολύνουν την 

εργασία στο χωράφι και την κίνηση σε πολυσύχναστους δρόμους και παρακολουθούν στενά τα 

εργαλεία στο πίσω μέρος. Η νέα οθόνη InfoView™ είναι τοποθετημένη σε απευθείας οπτικό 

πεδίο με τη μπροστινή κονσόλα. Νέα φώτα εργασίας LED 360 μοιρών παρέχουν ένα επίπεδο 



φωτισμού σταδίου, έως και 30% περισσότερο φως και με την δυνατότητα απομνημόνευσης των 

ρυθμίσεων, η απαιτούμενη κάλυψη φωτισμού θα επιλέγεται εύκολα. Οι πελάτες και οι χειριστές 

θα εκτιμήσουν την αύξηση του χώρου αποθήκευσης, τις περισσότερες πρίζες και τους 

αεραγωγούς, τα φώτα εξόδου και μια ποικιλία καθισμάτων για βέλτιστη άνεση. 

 

Η επόμενη γενιά πλήρως ολοκληρωμένων λύσεων στη γεωργία ακριβείας  

Τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά εκτείνονται πολύ πέρα από την καμπίνα, με την πλήρη 

ενσωμάτωση της προηγμένης πλατφόρμας PLM της New Holland.  Η προσέγγιση της New 

Holland για λύσεις γεωργίας ακριβείας μπορεί να συνοψισθεί σε τέσσερις λέξεις: Ανοιχτός, 

συνδεδεμένος, έξυπνος, υποστηριζόμενος. Η πλατφόρμα PLM οδηγεί σε ένα νέο επίπεδο, 

χρησιμοποιεί την εφαρμογή MyPLM™Connect και την κοινή χρήση δεδομένων των συνεργατών 

για να κρατήσει τον αγρότη πλήρως συνδεδεμένο με τα αξιόπιστα πακέτα λογισμικού 

γεωπονίας. Με τη χρήση απλού περιβάλλοντος εργασίας που βασίζεται σε tablet, ο αγρότης 

είναι σε θέση να μοιράζεται και να αναλύει τα δεδομένα και τώρα επίσης να απολαμβάνει τη 

βελτιωμένη υποστήριξη μέσω του αντιπροσώπου της New Holland. 

 

Η διαχείριση και η χρήση του μηχανήματος ενισχύεται μέσω της εφαρμογής New Holland 

IntelliView Connect, μια υπηρεσία βοήθειας από μακριά, με πρόσβαση από απομακρυσμένη 

οθόνη. Η ασύρματη ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος PLM Intelligence είναι επίσης 

δυνατή, όπως σε ένα smartphone. 

 

Η σύνδεση στο IntelliView Connect της New Holland επιτρέπει είτε στον διαχειριστή του 

αγροκτήματος είτε στον αντιπρόσωπο να δει εξ αποστάσεως την οθόνη IntelliView 12 και να 

παρακολουθήσει το T8 σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας την παραγωγικότητα. Οι 

αντιπρόσωποι της New Holland μπορούν να διαχειρίζονται προληπτικά το στόλο των πελατών 

τους με την απομακρυσμένη βοήθεια της New Holland, προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις 

συντήρησης πιο κοντά στο χρόνο του service και μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης.  

 

Συμμόρφωση των κινητήρων Cursor 9 και της τεχνολογίας ECOBlue™ HI-eSCR2 που 

δεν χρειάζεται συντήρηση, με τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων Φάσης 5.    

Το νέο T8 GENESIS® διαθέτει κινητήρα 8,7 λίτρων Cursor 9, κατασκευασμένο από την FPT 

Industrial.  Σύμφωνος με  τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων Φάσης 5, με υψηλή 

αποδοτικότητα καυσίμου και με το σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων ECOBlue™ HI-eSCR2, 

χωρίς συντήρηση, o Cursor 9 δίνει μία πατενταρισμένη λύση που ελαχιστοποιεί το λειτουργικό 

κόστος. Οι 600 ώρες εργασίας του κινητήρα μεταξύ των διαστημάτων service, θα ικανοποιήσουν 

και τους πιο απαιτητικούς πελάτες που αναζητούν περισσότερο χρόνο λειτουργίας στο χωράφι.   

 

Το Τ8.435 Ultra CommandTM εντάσσεται στη σειρά Τ8 της New Holland 

Κατά τη διάρκεια του 2020, η New Holland θα επεκτείνει τη σειρά T8 GENESIS® με ένα νέο 

μοντέλο 400 hp full-powershift.  Αυτό το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης θα διαθέτει σασμάν 

21Fx5R σχέσεων και θα είναι διαθέσιμο μόνο στη ναυαρχίδα της σειράς T8.435 Ultra 

CommandTM είτε με ελαστικά είτε με ερπύστριες SmartTraxTM. Με αυτή τη νέα προσθήκη, οι 

πελάτες μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη τεχνολογία μετάδοσης κίνησης για την 

εργασία τους.  Σασμάν Ultra Command full-powershift για εργασίες μεγάλης έλξης στο χωράφι 

ή Auto CommandTM για εργασίες που απαιτούν συνεχείς αλλαγές ταχυτήτων και  εφαρμογές 

μεταφοράς. 

 



New Holland T8 Genesis Auto CommandTM 
 

Μοντέλο Ονομαστική 
ισχύς 

Μέγιστη 
ισχύς 

Μέγιστη 
ισχύς με  

EPM 

Τύπος 
ελαστικών  

Ερπύστριες 
SmartTraxTM 

T8.350 280 315 351 Std. - 

T8.380 311 347 382 Std. - 

T8.410 340 375 409 Std. Option 

T8.435 380 415 435 Std. Option 

 
 
New Holland T8 Genesis Ultra CommandTM 
 

Μοντέλο Ονομαστική 
ισχύς 

Μέγιστη 
ισχύς 

Μέγιστη 
ισχύς με  

EPM 

Τύπος 
ελαστικών  

Ερπύστριες 
SmartTraxTM 

T8.350 280 315 351 Std. - 

T8.380 311 347 382 Std. - 

T8.410 340 375 409 Std. Option 

T8.435 400 435 - Std. Option 

 


