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TDD Bluemaster Serisi



Modern çizgilere sahip kabin ve kaportasıyla TDD Bluemaster serisi güçlü, güvenilir,
her işin üstesinden gelebilen 4 ayrı modelde 75 beygirden 110 beygire kadar çıkan güçleri

ve yeni nesil donanımlarıyla performansı, verimi ve kullanıcı konforunu bir arada sunuyor.

İşinin uzmanı...

75 HPTD 75D 88 HPTD 90D 98 HPTD 100D 110 HPTD 110D



KOMPRESÖR UYGULAMASI
Tam otomatik, sürekli çalışmayan, istenildiğinde devreye giren ve güç kayıplarına
yol açmayan kompresör uygulaması tüm 4 silindirli TDD Bluemaster serisi modellerde
standart olarak sunulmaktadır.

2 Adet bağlantı noktası, lastik şişirme aparatı ve hava tabancası sayesinde hem kabin
içerisinde hem de kabin dışında ihtiyacınıza göre kompresör kullanımı sağlanmaktadır.

VİSKOZ FAN UYGULAMASI
Motor ve soğutma sisteminden maksimum verimin ve performansın elde edilmesi
amacıyla TDD Bluemaster serisi tüm modellerinde Viskoz Fan kullanılmaktadır.
Viskoz Fan sürekli devrede olmayıp, ihtiyaç olduğunda devreye girmektedir.
Dolayısıyla motor ve soğutma performansında kayıp meydana gelmemektedir.
Bu durum hem motorun ömrünü uzatmakta hem de yakıt ekonomisi sağlamaktadır.

YENİ NESİL MOTOR 
TEKNOLOJİSİYLE  ÜST DÜZEY 

YAKIT EKONOMİSİ
TDD Bluemaster serisinde çevre dostu

3. kademe emisyon değerlerine sahip turbo 
intercooler donanımlı, yakıttan maksimum 
verimin, yüksek tork ve performansın elde 

edildiği ekonomik motorlar kullanılmaktadır.  
Filtre temizliğinin fan yardımıyla 

gerçekleştirildiği Fan Aspirasyon sistemiyle 
maksimum filtrasyon ve verim sağlanmaktadır.
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İşinin uzmanı...

OTOMATİK ÇİFT ÇEKER
VE DİFERANSİYEL KİLİDİ
TDD Bluemaster serisi çift çeker 
modellerde standart olarak sunulan 
elektro-hidrolik kumandalı çift çeker ve 
arka diferansiyel kilidi, tek bir düğmeyi 
kullanarak kolayca devreye girip 
çıkabilmektedir. TD110D modelinde ise 
standart olarak sunulan otomatik çift çeker 
ve arka diferansiyel kilidi özelliği kullanıcın 
müdahalesi gerekmeden traktörün 
ihtiyacına göre otomatik olarak kontrol 
edilmektedir.

TDD Bluemaster serisinde 12 ileri 12  geri vitese sahip transmisyon tarlalarda ihtiyaç duyulan
ileri-geri hız seçimini kolaylıkla sağlamaktadır. İleri–geri mekik kolu ile her viteste geri
hareket etme imkanı sunan sistem geniş vites aralığına sahiptir. 

Her viteste sorunsuz ve daha hızlı
ileri-geri manevra kabiliyeti

POWERSHUTTLE
MEKİK KOLU İLE
İŞLER DAHA KOLAY
Sıra sonu dönüşlerde ya da ön yükleyici 
işlerinde daha hızlı ve pratik manevra 
olanağı sunan Powershuttle mekik kolu 
TDD Bluemaster serisinde fark yaratıyor. 
Traktörün ileri geri hareketini debriyaja 
basmadan mümkün kılan Powershuttle
özelliği ile hem zamandan hem yakıttan 
tasarruf edilmektedir.

AKÜ DEVRE KESİCİ

Traktörün ön kaportası altında bulunan
akü devre kesici ile acil durumlarda 
traktörün elektrik devresi tek hamleyle 
kolayca kesilebilir. Ayrıca traktör uzun 
süre kullanılmayacağı zamanlar akü 
devresini keserek akü kullanım ömrü de 
uzatılmaktadır.
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TÜM BİLGİLER TEK EKRANDA

TDD Bluemaster serisinin yenilenmiş dijital
ekranında kullanıcılar ilerleme hızına, çalışma 
saatine, akü voltaj değerine ve kuyruk mili ile
ilgili farklı bilgilere artık tek ekranda anlık
olarak kolay bir şekilde erişebilmektedir.

HERŞEY
BİR ARADA

Yenilenmiş
TDD Bluemaster
serisinde kuyruk mili
devir seçici kolu dahil
tüm kumanda kolları
kabin içine alınarak,
kullanıcılar traktörden
inme ihtiyacı duymadan
traktörün tüm
fonksiyonlarını
rahat ve güvenli bir
şekilde kumanda
edebilmektedir.

KONFORUNUZ
BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR

Geniş kabin tasarımı sayesinde 
TDD Bluemaster 360°
kusursuz ve geniş görüş açısı 
sağlayarak konforlu kullanım 
imkanı sunmaktadır.
Yenilenmiş yan aynalar
kör noktaları dahi görmenize 
olanak sağlayarak güvenliğinizi de 
üst seviyeye taşımaktadır. 
Geliştirilen üstün kabin
izolasyonu gürültü kirliliğini
79,5 dB(A)'e düşürürken toz
ve kirleri de uzak tutarak sağlıklı 
bir çalışma ortamı sunar.

İŞİNİZİ
KOLAYLAŞTIRIN

Sürücü sağına
yerleştirilmiş ergonomik

kontrol paneli,
aydınlatma donanımı,

4 kademeli klima,
radyo-mp3 çalar

ses sistemi ve hidrolik
güç kumandaları ile

ergonomik bir kullanım
sağlanmaktadır.



Modern ve güçlü aydınlatma grubu sayesinde gece etkin çalışma olanağı.

TDD Bluemaster serisinde
standart olarak 540 ve 750(540E) d/dak
kuyruk mili sistemi bulunmaktadır.
Powershuttle donanımlı modellerde
üstün kuyruk mili sistemi Servo Kuyruk Mili,
ergonomik ve modern tasarımyla
kullanıcısına daha yumuşak ve rahat bir
kuyruk mili kavraması sağlamaktadır. 
Servo Kuyruk Mili, sahip olduğu teknoloji
sayesinde traktörün durdurulması
sonrasında kendisi devre dışı kalarak
güvenli bir kullanımı kullanıcılarına
garanti etmektedir.

İşinin uzmanı...

TDD Bluemaster serisinin
yeni özelliklerinden bir tanesi kuyruk mili
stop sensörü. Operatör koltuğuna bağlı
bu güvenlik sensörü, kuyruk mili
çalışmalarında operatörün koltuktan
kalkması durumunda traktörü
güvenlik amaçlı 7 saniye içinde
kendiliğinden durdurur.
Bu güvenlik önlemi, göstergenin solunda
bulunan sarı düğmeye basarak zaruri
ihtiyaç anında devre dışı bırakılmaktadır.
Kuyruk mili stop sensörü sayesinde
istenmedik kazalar engellenerek
çiftçilerimizin güvenliği arttırılmaktadır.



TDD Bluemaster serisi 4.700 kg'a 
varan hidrolik kaldırma kapasitesi 
ve modele göre 6 hidrolik güç 
çıkışına kadar çıkan  güçlü ve 
dayanıklı hidrolik sistemi sayesinde 
birçok tarımsal ekipman ile verimli 
çalışma imkanı sunmaktadır.

Yenilenmiş TDD Bluemaster serisinde 
standart olarak sunulan harici hidrolik 
kumanda kolu sayesinde traktör içinde 
bulunma ihtiyacı duymadan rahat ve 
kolay ekipman ayarı sağlanmaktadır.

TD90D, TD100D ve TD110D
modellerinde sunulan hidrolik orta kol
sayesinde kabin içerisinden ekipmanı
bağlantısı daha kolay ve hızlı bir şekilde
yapılmaktadır.
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Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

/NewHollandAGTurkiye /newhollandagtr 444 0 648www.newholland.com.tr

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

MODELTEKNİK BİLGİ
  TD75D BLM TD90D BLM TD100D BLM TD110D BLM
MOTOR      
Maksimum güç - ECE R120 (HP) 75 88 98 110
Silindir sayısı / Aspirasyon (adet) 4 / Turbo Intercooler 4 / Turbo Intercooler 4 / Turbo Intercooler 4 / Turbo Intercooler
Silindir hacmi (litre) 3,9 3,9 3,9 3,9
Maksimum tork (Nm) 298 356 390 430
Makimum torkun elde edildiği motor devri (d/dak) 1400 1400 1400 1400
Yakıt deposu (litre) 105 105 105 105
Emisyon seviyesi  Tier III Tier III Tier III Tier III
Akü devre kesici  Standart Standart Standart Standart
Dijital ekran  Standart Standart Standart Standart
TRANSMİSYON      
Tipi  Mekanik - Tam senkromeçli Mekanik - Tam senkromeçli Mekanik - Tam senkromeçli Mekanik - Tam senkromeçli
İleri - geri mekik kolu  Standart - Standart -
Powershuttle ileri - geri mekik kolu  Opsiyonel Standart Opsiyonel Standart
Dişli kutusu  12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri
Arka diferansiyel kilidi (2WD modeller)  Mekanik Mekanik - -
Arka diferansiyel kilidi (4WD modeller)  Elektro hidrolik Elektro hidrolik Elektro hidrolik Otomatik
Çift çeker kumandası  Elektro hidrolik Elektro hidrolik Elektro hidrolik Otomatik
HİDROLİK DONANIM      
Çeki kontrol tipi  Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Lift-0-MaticTM  Standart Standart Standart Standart
Kaldırma kapasitesi (kg) 3,565 3,565 4,700 4,700
Hidrolik güç çıkışı (adet) 4 6 6 6
Kaydırmalı tip çeki sehpası  Standart Standart Standart Standart
Harici hidrolik kumanda kolu  Standart Standart Standart Standart
KUYRUK MİLİ      
Kavrama tipi  Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Tekerlek devrine senkronize kuyruk mili  Standart Standart Standart Standart
Kuyruk mili devri (d/dak) 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E
Kuyruk mili devri (540-1000)  - - - Opsiyonel
Motor devri @ 540 d/dak PTO devri  (d/dak) 2199 2199 2199 2199
Motor devri @ 540E d/dak PTO devri  (d/dak) 1535 1535 1535 1535
Motor devri @1000 d/dak PTO devri  (d/dak) - - - 2261
Kuyruk mili stop sensörü  Standart Standart Standart Standart 
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER      
Klimalı kabin  Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Standart
Çift çeker sistemi  Opsiyonel Opsiyonel Standart Standart
ÖLÇÜLER      
Dingil açıklığı (2WD / 4WD) (mm) 2468 / 2402 2468 / 2402  - / 2422  - / 2422
Toplam uzunluk (2WD / 4WD) (mm) 4109 / 4119 4109 / 4119 - / 4202 - / 4202
Ön iz genişliği (2WD) (mm) 1485 - 1985 1485 - 1985 - -
Ön iz genişliği (4WD) (mm) 1560 - 2000 1560 - 2000 1560 - 2000 1787 - 2180
Arka iz genişliği  (mm) 1400 - 2000 1400 - 2000 1400 - 2000 1628 - 2028
AĞIRLIKLAR      
Ön ağırlık mesnedi (kg) 74 74 74 74
Toplam ön çanta ağırlık (adet x kg) 6x40 8x40 10x40 10x40
Toplam arka ağırlık (adet x kg) 4 x 45 6 x 45 6 x 45 6 x 45
Toplam traktör ağırlığı (2WD, Ek ağırlıksız, Gölgelikli) (kg) 3,000 3,000 - -
Toplam traktör ağırlığı (4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli) (kg) 3,600 3,700 3,900 3,900
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)      
1.Opsiyon - Ön  7.50 - 16 7.50 - 18 - -
1.Opsiyon - Arka  16.9 - 30 14.9 R 38 - -
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)      
1.Opsiyon - Ön  11.2 - 24 13.6R24 11.2 R 28 14.9R24
1.Opsiyon - Arka  16.9 - 30 16.9R34 14.9 R 38 18.4 R34
2.Opsiyon - Ön  12.4 -24 11.2 R 28 13.6R24 360/70 R 28
2.Opsiyon - Arka  13.6 - 36 14.9 R 38 16.9R34 16.9 R 38
3.Opsiyon - Ön  11.2R28 - 14.9R24 13.6R24
3.Opsiyon - Arka  14.9R38 - 18.4 R34 16.9R34
4.Opsiyon - Ön  11.2R24 - - 11.2 R 28
4.Opsiyon - Arka  16.9R30 - - 14.9 R 38
5.Opsiyon - Ön  12.4R24 - - -
5.Opsiyon - Arka  13.6R36 - - -
6.Opsiyon - Ön (Dar versiyon)  11.2R24 - - -
6.Opsiyon - Arka (Dar versiyon)  13.6R38 - - -
7.Opsiyon - Ön  12.4R24 - - -
7.Opsiyon - Arka  18.4R30 - - -


