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Bővebb tudnivalókkal kapcsolatosan hívja
a New Holland márkakereskedőt!

A jelen kiadványban feltüntetett adatok hozzávetőlegesek. Az itt tárgyalt gép modellek bármikor módosulhatnak a gyártó bármilyen előzetes értesítése nélkül.
Előfordulhat, hogy az ábrák és fotók a gépeket opciós, vagy más országokban rendelhető felszereltséggel ábrázolják. További információkkal kapcsolatban kérjük,
keresse fel az értékesítési hálózatunkat. Kiadja a New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Hungary - 07/12 - (Komárom)
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NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG ÉS ERŐ.

AKADÁLYTALAN KILÁTÁS ÉS KOMFORT.

BIZONYÍTOTT MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG.

KEVESEBB KARBANTARTÁS, TÖBB MUNKA.

MŰSZAKI ADATOK.
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LM5000 Delta – az érték újraértelmezése
A New Holland LM5000 Delta modellek elsődlegesen olyan feladatokra lettek
kifejlesztve, mint pl. az összes bálafajta mozgatása, műtrágyás és vetőmagos big
bag-ek rakodása, valamint nagy térfogatú gabona kanalakkal és hosszú raklap
villákkal való munkavégzés. A 120 lóerős motorokkal felszerelt összes változat
könnyen kezelhető joystick karokkal, erőteljes, fogaskerekes szivattyús hidraulika
rendszerrel és négy-fokozatú, 40 km/h maximális menetsebességű, PowerShuttle
irányváltóval felszerelt sebességváltóval van ellátva. A kényelem bármilyen
testméretekkel rendelkező gépkezelő számára garantált a 360° fokban akadálytalan
kilátást biztosító, teljesen üvegezett és csendes Vision kabinban. Az előre látó
tervezésnek köszönhetően ezek a modellek igény esetén légkondicionálóval és
hátsó kihelyezett hidraulika szelepekkel is felszerelhetők. LM5000 Delta. Alapszintű
gazdaságosság. Kiváló teljesítmény.

LM5000 Plus – Még nagyobb kényelemre tervezve
A New Holland LM5000 Plus modellek ideálisan használhatók trágya rakodásra,
szilázs tárolók ki-be rakodására és hosszabb szállítási feladatokra. Ahol nagy
szakító erőre és gyors mozdulatokra van szükség, a Plus modellek biztosítják a
kimagasló teljesítményhez szükséges hidraulikus teljesítményt. A Delta modellekkel
megegyező 120 lóerős motorokkal az LM5000 Plus modellek felszerelhetők akár
40 km/h sebességű, PowerShuttle irányváltós sebességváltóval, vagy PowerShift
sebességváltóval. A Powershift sebességváltóval az egyes fokozatok gyorsabban
kapcsolhatók, így kiválóan alkalmas gyakori közúti vonulás esetén, báláknak a
szántóföldön történő szállításánál és gyors takarmány kiosztáshoz.
LM5000 Plus. Minden, amire szüksége van alapfelszerelésként.

New Holland LM5000 széria erőteljes, stabil és kényelmes, 120 lóerős teleszkópos rakodói széles modell választékkal a
felhasználók szerteágazó igényeinek maradéktalan kielégítésére. A Vision kabin kimagasló 360° fokos körkörös kilátást biztosít.
Valamennyi modellt a New Holland szabadalmazott hajtáslánca, az alváz mellső és hátsó végén elhelyezett tengelyek, és
kivételesen erős gém rendszer jellemzi. A még nagyobb kifinomultság érdekében az LM5000 teleszkópos rakodók párhuzamos
motor elrendezéssel és az iparágban egyedülálló három-pontos motorblokk és sebességváltó felfüggesztéssel vannak felszerelve
a lágy járás érdekében.
Az LM5000 sokoldalúságát tovább növeli a maximális vonóerőt és egyensúlyt biztosító kivételes stabilitás és kifinomultság. 
Az oldalsó motor elrendezés LM5000 kimagasló teljesítmény szintet garantál minden igényt kielégítő felszereltség választékkal.

Felszereltség Delta Plus
Modellek LM5040 LM5060 LM5080 LM5040 LM5060 LM5080
Max. teljesítmény ISO14396 – ECE R120 2200 rpm (kW/LE) 88/120 88/120
Max. emelési magasság (m) 6.1 7.1 9.6 6.1 7.1 9.6

Max. emelési kapacitás (kg) 3500 4000 3300 3500 4000 3300
Hidraulika szivattyú típusa Fogaskerekes szivattyú                             Fogask. szivattyú / Változtatható térf. 

kiszorítású dugattyús szivattyú
Hidraulikus térfogatáram (l/min) 130 130 / 145
Hidraulikus kezelőszervek Multifunkciós joystick kar Proporcionális működésű multifunkciós 

joystick kar               
Sebességváltó Power Shuttle irányváltó Power Shuttle irányváltó / Power ShiftTM

sebességváltó

NEW HOLLAND LM5000. TELJESEN ÚJ
DIZÁJN.
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Valamennyi LM5000 modell nagyobb motorteljesítménnyel és

nyomatékkal, nagyobb emelési kapacitással, nagyobb emelési

magassággal és hidraulikus teljesítménnyel rendelkezik, mint a

korábbi, hátsó motoros elődök. Ezek a fejlesztések maximálisan

kihasználhatók az egyedülálló New Holland LM5000 jellemzőknek

köszönhetően. Ezekbe beletartozik a szabadalmazott hajtáslánc és

az alváz végére szerelt tengelyek, amelyek biztosítják az extra

motorteljesítményt, valamint a nagy emelési kapacitást és gém

kinyúlást, ami valódi termelékenységet nyújt a felhasználónak.

A teljesítmény termelékenységgé alakítása

A New Holland mérnökei hosszú idővel ezelőtt

felismerték, hogy egy teleszkópos rakodó

teljesítményének növeléséhez nem elegendő

csak a motorteljesítmény és a hidraulikus

teljesítmény növelése. Más tényezők, mint pl. a

manőverező képesség, a kilátás és a stabilitás

legalább ilyen fontos szerepet töltenek be a gép

potenciáljának maximális kihasználásában.

LM5000 LM-A Versenytárs Versenytárs

Akár 33%-kal nagyobb emelési kapacitás / gém

kinyúlás. Az LM5000 teleszkópos rakodók

emelési kapacitása / gém kinyúlása 33%-kal

növekedett a korábbi modellekhez képest.

Ennek köszönhetően a még kompaktabb géppel

még nagyobb teljesítményt igénylő feladatokat

is végre lehet hajtani.

NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG ÉS ERŐ.

26%-kal nagyobb teljesítmény, 32%-kal nagyobb nyomaték,

22%-kal nagyobb emelési kapacitás. A motorteljesítmény 95

lóerőről 120 lóerőre növekedett, a nyomaték pedig a korábbi 398

Nm helyett 525 Nm lett. Az LM5060 modellt példaként véve az

emelési kapacitás 3,1 tonnáról 4,0 tonnára növekedett, az emelési

magasság pedig 6,8 méterről 7,1 méterre. A New Holland teljes

mértékben újratervezte az LM5000 teleszkóp rakodók hidraulika

teljesítményét a nagyobb teljesítmény és az alacsonyabb üzemi

hőmérséklet érdekében. Nagyobb munkahengerek kerültek

felszerelésre a nagyobb hidraulikus térfogatáram kihasználása

érdekében, így nagyobb erő áll rendelkezésre a gém emelésére és

mozgatására. Még az alapfelszerelés is tartalmazza a

terhelésérzékelést és a proporcionális mozgatás funkciót.

60%
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80%

90%

100%
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33%+

LM5000 LM-A Competitor Competitor

Emelési kapacitás / gém kinyúlás



Briliáns kilátás - Akár 113%-kal kevesebb holttér

A nagy számú kombinált dizájn funkció kiváló,

akadálytalan körkörös kilátást biztosít az LM5000

gépkezelője számára. A gém csap kis magassága,

valamint a karosszéria és a sárhányók vonalvezetése

sem zavarja a kilátást. A tágas kabin lehetővé teszi a

vezetőülés viszonylagosan magas elhelyezését, ami

tovább javítja a kilátást előre. A mellékelt ábrán

látható, hogy 113%-kal kevesebb a holttér az új

LM5000 modelleken a korábbi változathoz képest.

Az LM5000 teleszkópos rakodó

megtervezésekor a New Holland mérnökei a

munkát a kabinnal kezdték. A márkakereskedők

és felhasználók visszajelzéseinek megfelelően a

kezelői kényelem kulcsfontosságú szempont

maradt, valamint a körkörös kilátás

továbbfejlesztésre került, mivel a kényelem

arányos a termelékenységgel. A 360° Vision

kabin számos olyan jellemzővel rendelkezik,

amely feltűnően megkülönbözteti a

versenytársaktól. A teljes felületében üvegezett

ajtóval ellátott kabin kitűnő kilátást biztosít nem

csak a gép jobboldalára, hanem előre és oldalra

egyaránt. A széles kabin a legnagyobb belső

térrel rendelkezik a piacon.

Briliáns komfort

Az LM5000 Delta és Plus modelleket az apró részletek teszik igazán

kényelmessé. A kényelmes be- és kiszállást biztosító széles ajtótól

kezdve, az akadálytalan körkörös kilátásig a 360° Vision kabin nagyobb

teret, jobb kilátást és több kényelmet nyújt. A közúti vonulás még

nagyobb kényelme érdekében a modellek rendelhetők opciós gém

lengéscsillapító funkcióval is. Valamennyi modell könnyen kezelhető

multifunkciós joystick karral van felszerelve, amely a jobb kartámaszba

van építve. A joystick-kal a gém emelés/süllyesztés és munkaeszköz

billentés/leszorítás funkciók proporcionálisan működtethetők. A

multifunkciós proporcionális joystick-kal felszerelt modelleken a gém

kitolás és behúzás is proporcionálisan működtethető. A kabin szilent

blokkokon van rögzítve, amelyek a három-pontos motor és

sebességváltó felfüggesztő rendszerrel kombinálva mindössze 74 dBA

zajkibocsátású és vibrációmentes munkakörnyezetet biztosítanak. A

nagyteljesítményű szellőző ventilátor vagy az opciós légkondicionáló

rendszer télen meleg, nyáron pedig hűvös munkahelyet biztosít.
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KIVÁLÓ KILÁTÁS ÉS
KOMFORT.

Korábbi modell.

LM5000.



Alacsonyabb motor és sebességváltó hőmérséklet

A korábbi, hátsó motor elrendezésű New Holland

teleszkópos rakodókhoz képest az LM5000 hűtési

teljesítménye jelentősen megnövekedett. A sebességváltó

esetében a növekedés kétszeres, a motor esetén pedig

ötven százalékos. A motorburkolat szellőző rendszere

lehetővé teszi a hideg és a meleg levegő hatékony

áramoltatását, ami biztosítja a maximális hűtési

kapacitást reggeltől estig.

Kis üzemi hőmérsékletű hidraulika rendszer

A New Holland teljes mértékben áttervezte az LM5000

teleszkópos rakodók hidraulika rendszerét. A

legfontosabb cél a hidraulikus teljesítmény optimális

szinten tartása hosszú idejű munkavégzés során, nagy

környezeti hőmérsékleten is. Ezt a rendszernyomás

csökkentésével, a térfogatáram növelésével és nagyobb

hidraulikus munkahengerek felszerelésével sikerült elérni.

A hidraulika rendszer hűtési teljesítménye négyszeresére

csökkent a korábbi hátsó motoros New Holland

teleszkópos rakodókhoz képest.

A fejlesztés minden fázisában alapos tesztelések

A New Holland teszt programok továbbra is folyamatban

vannak. A fejlesztők folyamatosan figyelik a

gépkezelőknek a világ minden tájáról érkező

visszajelzéseit annak érdekében, hogy az LM5000

teleszkópos rakodók megbízható teljesítményt nyújtsanak

minden alkalmazás és üzemeltetési körülmény esetén. A

gyártást követően és a végfelhasználónak való átadást

megelőzően mindegyik gép alapos ellenőrzésen esik át. 5

BIZONYÍTOTT MINŐSÉG ÉS
MEGBÍZHATÓSÁG
A New Holland LM5000 teleszkópos rakodók a kiváló teljesítménynél is többet nyújtanak. A minőség és a

megbízhatóság alapfelszerelés. A megbízhatóság további növelése érdekében ezek a kivételesen hatékony

teleszkópos rakodók számos, a korábbi változatokban jól bevált alkatrészt tartalmaznak. A nagyteljesítményű Tier III-

as motorok a New Holland T6000-es traktorok erejének hírnevét megalapozó motorcsalád tagjai. A hidak, a

fékrendszer és a sebességváltó a korábbi New Holland teleszkópos rakodókon használt dizájnon alapulnak. A

hidraulika rendszer csökkentett üzemi nyomású, nagy térfogatáramú koncepcióra épül, így a rendszer alacsonyabb

üzemi hőmérsékleten képes működni. Az erős gém és a hosszú tengelytávú alváz a gyártást megelőzően szilárdsági

vizsgálatokon eset át, valamint a prototípusokat hosszú időn keresztül tesztelték végfelhasználók.



KEVESEBB KARBANTARTÁS, TÖBB
MUNKA.
A New Holland folyamatosan törekszik a karbantartási igény csökkentése érdekében meghosszabbított karbantartási

ciklusokra a teljes termék skálára vonatkozóan az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a gépek teljes

élettartama folyamán. Ennek a törekvésnek az eredménye az LM5000 teleszkópos rakodók esetén is megmutatkozik,

így a karbantartási ciklusok csaknem a legrövidebbek ebben a kategóriában. Az LM5000 teleszkópos rakodók

karbantartási költségei 45%-kal alacsonyabbak 2000 üzemórára* vetítve a korábbi modellekhez képest.

Rövidebb karbantartási idő, alacsonyabb költségek

Az LM5000 teleszkópos rakodókon akadálytalan a

hozzáférés a motorhoz és a hidraulika rendszerhez. 

Ez jelentősen megkönnyíti és lerövidíti a karbantartást.

Ezek a kritikus tényezők a leállási idő és a költségek

csökkentése szempontjából. Ezen kívül az új LM5000

modelleket kiváló ár/érték arány jellemzi.

MŰSZAKI ADATOK.
MÉRETEK
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A Raklap villa hosszúsága (mm) 1200 1200 1200

B Tengelytáv (mm) 3010 3010 3010

C Mellső híd és a raklap villa sarkok táv. (mm) 1202 1365 1497

C1 Mellső híd és munkaeszköz tartó táv. (mm) 1031 1196 1326

D Raklap villa sarok és ellensúly táv. (mm) 4960 5123 5255

D1 Munkaeszköz tartó és ellensúly táv. (mm) 4789 4954 5084

D2 Mellső kerék és ellensúly távolsága(mm) 4382 4382 4382

E Teljes hossz (mm) 6157 6322 6452

F Nyomtáv (mm) 1873 1873 1873

G Hasmagasság (mm) 420 420 420

G1 Hasmagasság a fellépő alatt (mm) 550 550 550

I Hátsó híd és hátsó ellensúly távolsága(mm) 748 748 748

J Kabin szélesség (mm) 1003 1003 1003

K Maximális raklapvilla távolság (mm) 1185 1185 1185

O Raklap villa keresztmetszet (mm) 100x50 100x50 100x50

U Kabin magasság (mm) 2471 2471 2471

W Teljes széles. (gumiab. külső széléig) (mm) 2340 2340 2340

Y Munkaeszköz hátrabillentési szög (°) 26 26 26

Z Munkaeszköz előre billentési szög (°) 132 132 132

Teljes forgásszög (Y+Z) (°) 158 158 158

Fordulási sugár (mm) 3400 3400 3400

Össztömeg 
raklap villákkal, tele üzema. tartállyal és gépkezelővel(kg) 7310 7510 8170

Modellek LM5040 LM5060 LM5080
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MŰSZAKI ADATOK

Felszereltség Delta Plus
Modellek LM5040 LM5060 LM5080 LM5040 LM5060 LM5080
Max. emelési kapacitás (kg) 3500 4000 3300 3500 4000 3300

Max. emelési magasság (m) 6.1 7.1 9.6 6.1 7.1 9.6

Motor

Típus 4-hengeres NEF, Tier 3

Lökettérfogat (cm3) 4485

Feltöltés Turbo intercooler

Max. teljesítmény ISO14396 - ECE R120 @ 2200 rpm (kW/le) 88/120

Max. nyomaték ISO14396 - ECE R120 @ 1400 rpm (Nm) 525

Sebességváltó

Powershuttle (4x4) � � � O O O

PowerShift™ (4x3) – – – � � �

Fékrendszer

Kapcsolás Hidraulikus szervó rásegítéses

Összkerékhajtás Standard

Típus Olajfürdős tárcsafékek

Tárcsák hidanként 8

Hidak

Differenciálzár (mellső/hátsó) Korlátozott csúszású / záró

Mennyiség

Hidraulika olaj (l) 95

Üzemanyag (l) 130

Hidraulika rendszer

Fogaskerekes szivattyú (lpm/bar) 130/245 130/245 130/245 130/245 130/245 130/245

Változtatható térfogatkiszorítású dugattyú szivattyú (lpm/bar) – – – 145/245 145/245 145/245

Hidraulikus kezelőszervek Multifunkciós joystick Multifunkciós proporcionális joystick

Kabin

Max zajszint (dbA) 74

Vision (°) 360

Szellőzés Fűtés / szellőzés / légkondicionáló

Állítható kormányoszlop �

Szervó kormányzás 2-kerék / 4-kerék / oldalazó

Kerekek és gumiabroncsok

Standard 460/70 R24

Opciós 405/70 R24

Opciós 400/80 R24

Opciós 19.5" R24

� Standard O Opciós – Nem rendelhető

LM5060

LM5080

LM5040
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TERHELÉSI TÁBLÁZATOK


