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Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

De land- en tuinbouw is een allegaartje van veel bedrijven. Diezelfde variatie vind je terug in de daarop toegespitste mechanisatie.Voor de middelgrote gespecialiseerde bedrijven kent New Holland de TN-serie.
Uit die serie kozen wij de universele TN95DA.

New Holland TN95DA
Groot bij de kleintjes

D

e TN-serie van New Holland is onderverdeeld in drie verschillende uitvoeringen: supersmal, smal en minder dan
normaal. Die laatste categorie werd vroeger
ook wel aangeduid als plantagetrekker. Door
de grotere spoorbreedte is de trekker stabieler
dan de andere categorieën en is ook af te
stellen op de spoorbreedte die in de gangbare
landbouw wordt toegepast.
Met zijn motorvermogen variërend van 43,5
kW (59 pk) tot 66 kW (90 pk) past deze trekker
precies in een segment dat nogal eens tussen
wal en schip terecht komt. Het topmodel uit
de serie, de vierwielaangedreven TN95DA,
heeft daarbij een bedrijfsklaar gewicht van
slechts 46 kg per kW (34 kg/pk). Met zijn
grote variatie in spoorbreedte is de trekker
ook geschikt voor de beddenteelt op het vollegrondstuinbouwbedrijf en bij instellingen
werkzaam in het openbaar groen. Kortom:
multifunctioneel inzetbaar.

Brandstofverbruik
De lijn van het totale verbruik bij volgas vertoont
een lichte knik bij 1.400 omw./min en verloopt
verder rechtlijnig. Het specifieke verbruik verloopt
ook vlak, met een optimum van 236 g/kWh bij het
maximum koppel, bij 1.400 omw./min.Tot aan het
nominale toerental is de stijging (met 25 g/kWh)
zeer acceptabel.

Motor met veel ‘speelruimte’
Komen de driecilinder motoren voor de
vermogens tot 55,5 kW allen van Iveco, de
zwaardere viercilinders voor de zwaardere
typen zijn New Holland NEF motoren. Bij de
TN95DA wordt de inlaatlucht bovendien nog
met een turbo gecomprimeerd. De effectieve
inhoud van 4.485 cm3 wordt verkregen met
een slag van 132 mm en een boring van 104
mm. Duidelijk een langeslagmotor en dat is
ook goed te zien aan de karakteristieken. De
gelijkmatig oplopende koppelkromme resulteert tot aan 1.800 omw./min in een daling
van het vermogen met slechts 2 kW. Daarna
wordt het verlies wat groter, maar bij het
maximum koppel (bij 1.400 omw./min) is
het vermogen aan de aftakas nog steeds ruim
50 kW. Ook hierbij wordt weer eens duidelijk
aangetoond dat een langeslagmotor onverzettelijk en vasthoudend is. Onder het toerental
bij maximum koppel zakt het vermogen
sneller terug. Opvallend is de keuze van het
nominale toerental. In de cijferreeks ligt
dat bij 2.300 omw./min, terwijl in de grafiek
het omslagpunt bij 2.400 omw./min ligt.
Een verklaring hiervoor is niet te vinden.

Afmetingen
New Holland TN95DA

A Hoogte
2.302 mm
B Lengte
3.568 mm
C Wielbasis 2.185 mm
D Vrije ruimte 365 mm
E Breedte
1.850 mm *)
F Spoorbreedte **)
– vooras
1.382 - 1.920 mm
– achteras 1.475 - 1.920 mm
G Draaistraal 3.850 mm
*) op 16.9R30 achterbanden
**) met verschillende bandenmaten

Spaaraftakas effectief
Het optimale specifieke brandstofverbruik is
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New Holland TN95DA... Technische specificaties
Aantal spiebanen
Aantal groeven

Transmissie

6 bij 540 omw./min
21 bij 1.000 omw./ min

Motorkarakteristieken

Met keuze uit drie basistransmissies al dan niet
uitgebreid met een kruipbak, heeft de bestuurder
ruime mogelijkheden om de juiste rijsnelheid te
kiezen.Vanuit verbruiksefficiëntie is bij partiële
belasting het gebruik van de spaaraftakas aan te
bevelen. Met de transmissie is de rijsnelheid ook
dan goed te regelen.

Bandencombinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen voor- en
achteras:1:1,418
Banden tijdens de test:11.2R24 voor en 16.9R30 achter.
Andere leverbare bandencombinaties:
11.2R24 en 12.4R36
380/70R20 en 480/70R30 en
405/70R20 en 540/65R30
Algemeen
Merk en type
New Holland TN95DA
Uitvoering
met vierwielaandrijving
Cabine
New Holland
OECD testnr
1/2346
De trekker is getest bij de Universiteit van Bologna (Italië)

Motor
Merk
Aantal cilinders
Boring x slag:
Inhoud:
Max turbodruk:
Vermogen:

CNH UK,F 4CE 0454C
4 met turbocompressor
104 mm x 132 mm
4.485 cm3
0,78 bar
66 kW (90 pk)

Vermogen aan aftakas
Maximum
62,4 kW
Bij nominaal toerental
62,2 kW
Bij 540 omw./min aan aftakas 62,0 kW

2.248 omw./min
2.293 omw./min
2.199 omw./min

Equivalent draaimoment (koppel) aftakas
Bij nominaal toerental
259 Nm
2.293 omw./min
Bij maximum koppel
367 Nm
1.399 omw./min
Motortoerental onbelast
2.550 omw/min

Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Soort brandstofpomp
Inspuiting
Inspuitdruk
Merk en type verstuivers

Bosch-VE 4/12 F 1250 L 1024
Roterend
1342
260-270 bar
Bosch DSLA 145 P 1255

Brandstofverbruik
Bij maximum koppel
Bij 2199 omw.min
Bij nominaal toerental
Bij maximum vermogen

236 g/kWh
259 g/kWh
265 g/kWh
261 g/kWh

Gewichten
Op vooras
Op achteras
Totaal,zonder gewichten
Met extra gewichten

Aftakas
Soort en type
Toerentallen
Aantal stompen
Diameter stompen
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1.085 kg
2.015 kg
3.100 kg
3.590 kg

onafhankelijk en evenredig
540,540E en 1.000
2
34,9 mm
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Olie: inhoud en verversing
Inhoud motor
Verversingsinterval
Inhoud hydrauliek en transmissie
Verversingsperiode
Inhoud vooras,incl.eindreductie
Verversingsperiode

Hydraulische installatie
Systeem
Pompcapaciteit
Bijbehorende werkdruk
Hydraulisch vermogen
Olie voor externe functies

Hefinrichting en hefvermogen
Doorgaande hefkracht
Tussen kogels
Heftraject
In meetraam

9,5 l
600 l
42 l
1.200 uren of 2 jaar
6,5 l
600 uren of 1 jaar

Open center
43,9 l/min
180 bar
13,1 kW
19 l

Met de hydraulische topstang is aankoppelen
en instellen snel en gemakkelijk. Het standaard
aantal hydraulische ventielen is meestal voldoende.

236 g/kWh bij 1.400 toeren. Tot aan het moment
waarbij de regulateur het toerental begrenst,
stijgt het specifieke verbruik tot 270 g/kWh.
Het verbruik is dan bijna 20 l/h. En hoewel je
altijd weer schrikt van zo’n hoog getal, ook bij
deze trekker komt de gemiddelde belasting –
en daarmee het verbruik – veel lager uit. Met
zorgvuldig schakelen kan het verbruik verder
worden geoptimaliseerd. Het corresponderende toerental voor aftakaswerk ligt op 2.200
omw./min. Dat is vrij hoog en nodigt uit om

De agressief ogende neus van de motorkap
heeft boven de verkeerslichten twee naar de zijkant gerichte werklichten. De overige werklampen en zit in het cabinedak.

de spaaraftakas te gebruiken; 540 omw./min
ligt dan bij 1.535 omw./min. Het beschikbare
aftakasvermogen is dan nog ruim 54 kW ofwel
slechts 15 procent minder dan bij nominaal
toerental.

Zoek de transmissie die je wilt
New Holland kan op de meeste trekkerseries
een aantal transmissies leveren. De TN-serie
maakt daarop geen uitzondering. De reeks
begint met een ‘eenvoudige’ Shuttle Command

met twaalf schakelingen vooruit en achteruit.
Daarop volgt de Split Command. Bij deze is
elke schakeling vooruit te verdubbelen. Bij de
Dual Command gebeurt dat verdubbelen
onder belasting. Deze transmissies zijn bovendien nog te completeren met een kruipbak,
waardoor het aantal schakelingen vooruit
wordt verhoogd naar 32. Het aantal schakelingen achteruit blijft twaalf en kent geen kruipgroep. In de meest uitgebreide uitvoering
varieert de rijsnelheid van 160 m/h in KR1 via

2.250 daN
610 mm
1.860 daN

Trekhaaktest
In onbelaste toestand heeft de trekker een eigen gewicht
van 3.100 kg (test) en levert dan een maximum trekkracht
van 2.640 daN bij 5,47 km/h.Het maximum trekvermogen
komt tot stand bij 10,8 km/h en bedraagt dan 54,4 kW.
In maximaal belaste situatie met een eigen gewicht van
3.590 kg is de maximum trekkracht 3.040 daN.Dit maximum wordt al bereikt bij 3,7 km/h.Het maximum trekvermogen is slechts 0,8 kW groter bij nauwelijks gewijzigd
snelheid.

Geluidsniveau
Op oorhoogte in de cabine
Omgeving

78 dB(A)
83 dB(A)

Prijs
De TN95DA geleverd op 11.2R24 voorbanden en
16.9R30 achterbanden en met een 24/12 transmissie
kost 44.400 euro excl.BTW.

De accu en het luchtfilter zijn goed bereikbaar. Met brede Michelin MX ontstaat geen beschadiging aan maaiveld en levert de trekker toch voldoende trekkracht. Met
dergelijke banden is het spoor breder dan 2 meter. Het airco systeem zorgt voor overdruk in de ‘Blue cab’. In de cabine zijn de hendels vanuit de luxe luchtgeveerde
stoel goed herkenbaar en bereikbaar. Door de betrekkelijk geringe hoogte geeft transport op een vrachtwagen geen problemen bij viaducten.
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Hefinrichting en hydrauliek
Het hefvermogen in het meetraam van de driepuntshefinrichting is met 1.860 daN iets meer dan de
helft van de belaste trekker. Geen slechte prestatie
voor een trekker in deze gewichtsklasse. De pomp
van de open center hydrauliek levert maximaal
bijna 44 l/min. Het hydraulisch vermogen is met
ruim 13 kW is meestal wel voldoende voor de
aandrijving van externe hydromotoren.

800 m/h in N1 laag tot 40 km/h in N24 hoog.
Er zijn mogelijkheden en toch is het aantal
versnellingen kleiner dan bij alle andere
modellen in de TN serie.

Spaaraftakas kan nut bewijzen
Bij het standaard aftakastoerental van 540
omw./min maakt de motor 2.200 omw./min ofwel 95 procent van nominaal. Dat is vrij hoog
en zorgt voor nogal wat lawaai. In heel veel situaties wordt het maximum vermogen echter niet
gevraagd. In die situaties is het aantrekkelijk
gebruik te maken van de spaaraftakas. Deze
maakt het gestandaardiseerde toerental bij
1.535 omw./min of wel 67 procent van nominaal. Deze toerentalreductie levert niet alleen
minder lawaai op, ook het verbruik wordt minder.

De TND-serie van New Holland kan op verzoek
worden uitgevoerd met een fronthef en frontaftakas. Deze maakt dan 1.000 omw./min en is
te combineren met de standaardaftakas achter
aan de trekker. Daarbij kun je zelfs kiezen tussen 540 en 1.000 omw./min. In tegenstelling
met de TNS-uitvoering is bij de TND de fronthef aan het trekkerframe bevestigd.

Hydrauliek kan op verzoek sterker
Standaard wordt de trekker geleverd met een
open center systeem met een tandwielpomp
die 43,9 l/minuut levert. De maximale tegendruk is 180 bar. Om toch wat meer olie te kunnen leveren aan externe componenten kan –
af fabriek – de pomp worden vervangen door
een met een capaciteit van 63,8 l/min. Voor de

New Holland TN95DA: De ervaringen van een gebruiker
“Filters van airco vervangen, wacht niet tot het uiterste”
Voor de gebruikersimpressie van de New Holland TN95DA gingen we naar Berkel
en Rodenrijs, naar Arcadis regio BV. Bedrijfsleider Bram van Straalen vertelt:
“In 2005 hebben we besloten ons trekkerpark te vernieuwen. Bij de vergelijking
tussen diverse trekkermerken en -typen hebben we vooral aandacht besteed aan
de aankoppeling van werktuigen.Waarom? Omdat de lengte van de heflatten, de
hoogte van de aftakas of van de zwaaihaak net zoveel kan verschillen, dat je met

de aankoppeling van het bestaande machinepark problemen krijgt.Voor ons
werk is een beperkte hoogte van belang, niet alleen bij transport op een aanhanger naar een verafgelegen locatie, maar ook bijvoorbeeld voor onderdoorgang in
stadions. De TN95DA scoorde hierbij goed. Dat deed New Holland ook bij de prijs.
Bij dit merk horen diverse accessoires bij de standaarduitvoering, terwijl je dit bij
andere merken als extra moet rekenen.Wat het betekent, dat de dealer om de
hoek woont, wisten we al door de machines die
hij aan ons heeft geleverd. De drie trekkers draaien nu vanaf voorjaar 2006 ongeveer 900 uren per
jaar en dat tot volle tevredenheid. Er hebben zich
geen motorstoringen voorgedaan. Bij de transmissie hebben we gekozen voor standaard met
superkruip. In beide situaties sluiten de snelheden
goed op elkaar aan. Ook het schakelen gaat
soepel. In de cabine zijn de hendels en knoppen
overzichtelijk geplaatst en goed bereikbaar. Door
kleurverschil is de onderlinge herkenbaarheid
goed.Wij hebben gekozen voor de uitvoering
met een overdrukcabine (Blue cab) met airco.
Onze mensen rijden altijd met gesloten cabine,
om fijn stof van welke aard dan ook buiten te sluiten. De filters in het dak vervangen wij een keer
per jaar. Misschien wat vaker dan het voorschrift,
maar met verzadigde filters doe je meer kwaad
dan goed. Bij het comfort hebben we bij de stoel
wel gekozen voor een luchtgeveerde optie.Voor
mensen die soms een volle dag aaneen op de
trekker zitten, is dat geen luxe meer. Een minpuntje is het olieverlies bij de hydrauliek. Regelmatig
moeten wij drie tot vijf keer per dag de slangen
aan en afkoppelen. En elke keer blijft er wat olie
achter in de snelkoppeling. Die ‘lekkage’ kan bij
ons werk nare en vervelende consequenties hebben. Alles bij elkaar voldoen de trekkers goed aan
Bram van Straalen: “Alle componenten voor de dagelijkse controles goed bereikbaar.”
de uitgangspunten, die wij hebben opgesteld.”
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New Holland TN95DA: Wat zijn alternatieven?

Merk
Type

Deutz-Fahr
Agrofarm 100

Fendt
Farmer 209 S

Landini
Powerfarm DT 105

Merk motor
Aantal cilinders / inhoud (cm3)
Nominaal toerental (omw./min)
Motorvermogen kW / pk
Bepaald volgens
Max.koppel Nm bij … omw./min
Transmissie V/A
Vmax (km/h)
Hydraulisch systeem
Mmax.werkdruk (bar)
Max.pompcapaciteit (l/min)
Hefvermogen kogels (daN)
Spoorbreedte (mm) van…-tot…
Gewicht (kg)
Prijs,vanaf (euro)

Deutz
4 / 4.038
2.300
66 / 90
ECE R 24
353 / 1.700
40 / 40
40,7
Open center
190
54
4.800 *)
1.436-2.464
3.700
41.570

Deutz
4 / 4.319
2.300
66 / 90
ECE R24
339 / 1.500
21 / 6
40
Open center
200
47
3.080 **)
1.280-1.780
3.100
56.862

Perkins
4 T / 4.400
2.200
72,5 / 98,5
ISO 14396
364 / 1.400
24 / 12
40
Open center
180
52
2.600 **)
1.600-2.008
3.450
37.400

*) tussen de kogels,met vastgesnoerde trekker
**) door het hele traject

afname heeft de trekker vijf regelventielen.
De hefinrichting beschikt over een mechanische trekweerstandsregeling en het Lift-O-matic
principe om met een enkele bedieningselement
het werktuig weer op dezelfde diepte als voorheen te laten zakken. Als extra optie is er elektronische hefregeling leverbaar.

Comfort
Voor een optimaal zicht op het werk heeft New
Holland de licht schuinaflopende motorkap
gecombineerd met smalle cabinestijlen en een
naar rechts verplaatste uitlaat. Ondanks de
afwezigheid van Supersteer heeft de trekker
een korte draaicirkel. Naast de standaardgeluidsarme cabine kan de fabriek ook de zoge-

Als je technische gegevens naast elkaar zet voor
een vergelijking,moet je de uitvoering heel goed
kennen.Dat geldt ook bij deze drie alternatieven
voor de New Holland TN95DA.De laatste staat
onder meer op speciale banden,terwijl de drie
met standaard banden zijn uitgerust.In de prijs
van de TN95DA zit een overdrukcabine met airco.
Bij de gekozen alternatieven met vergelijkbare
motorvermogens valt de Landini Powerfarm
schijnbaar uit de toon.Schijnbaar want de test aan
de kale motor (ISO) levert per definitie een waarde
die 5-10 procent hoger is dan bij de ECE-test.Hij
hoort dus wel in dit rijtje thuis.En dan springt de
Fendt Farmer 290 S er met de catalogusprijs duidelijk bovenuit,terwijl deze trekker qua techniek
zich al jaren heeft bewezen.Dat geldt zeker voor
de transmissie met de drietraps powershift.In vergelijking met de ‘echte’landbouwseries hebben
deze trekkers alle een relatief kleine cabine,waarin
het wel goed toeven is.Bij de Deutz Fahr Agrofarm
100 is de hoogte echter zo beperkt,dat grote
bestuurders problemen hebben.Het prijsverschil
tussen de vier vermelde trekkers is met het voorgaande niet verklaard.Of dat door prijspolitiek
dan wel door technische details wordt veroorzaakt,kun je alleen nagaan door alle verschillen
op een rij te zetten en aan elk verschil een waarde
toe te kennen.

noemde ‘Blue cab’ leveren, waarin door overdruk en schone actieve koolstoffilters nietgewenste stoffen worden geweerd. De richting
van de inlaatlucht is met draaibare kleppen
goed te sturen. In de cabine zitten de hendels
op goede werkafstand op het rechterspatbord.
Het centrale dashboard geeft ruim informatie
over de bedieningsfuncties.

New Holland TN95DA

Onderhoud
Oliepeilstok is goed bereikbaar. Motor en luchtfilter zijn goed toegankelijk na het opklappen van
de motorkap. Bij de overige olieverbruikers moet
de beweeglijke vooras elk jaar worden ververst,
terwijl de achteras om de twee jaar een onderhoudsbeurt nodig heeft.

De New Holland TN95DA met vierwielaandrijving is een trekker, die door zijn complete uitvoering voor veel doeleinden inzetbaar is.
Welke transmissie ook wordt ingebouwd,
de standaarduitvoering blijft heel compleet.
Zo compleet zelfs dat onze gebruiker zich
afvraagt, waarom dit type trekker geen bredere
verspreiding in de akkerbouw kent.

Voor en tegen
+
+
+

Goed, onbelemmerd zicht vanuit de cabine
Taaie, goed doortrekkende motor
Effectieve spaaraftakas

–

Lichte trekker met weinig mogelijkheden
tot verzwaring
Lawaaiig bij hoge belasting en toerentallen

–
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