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TDD Bluemaster Serisi



Modern çizgilere sahip yeni kabin ve kaportasıyla TDD Bluemaster serisi güçlü, güvenilir,
her işin üstesinden gelebilen 5 ayrı modelde 65 beygirden 110 beygire kadar çıkan güçleriyle,

yeni nesil görünümüyle güç ve performansı bir arada sunuyor.

İşinin uzmanı...

65 HPTD 65D 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 verim 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...

TDD Bluemaster serisi çift çeker
modellerde standart olarak sunulan 
elektro-hidrolik kumandalı çiftçeker ve 
arka diferansiyel kilidi birer düğmeyle 
devreye girip çıkabilmektedir.
Kullanım kolaylığının yanı sıra gösterge 
paneli üzerinde bulunan uyarı 
lambasından sistemin devrede olup 
olmadığı anlaşılmaktadır.

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 imkânı sunan sistem geniş vites aralığına sahiptir. 

Her viteste sorunsuz ve daha hızlı
ileri-geri manevra kabiliyeti

YENİ VE MARİFETLİ
POWERSHUTTLE
MEKİK KOLU
Sıra sonu dönüşlerde daha hızlı ve
kolay ileri-geri manevraları tercih
edenler için debriyaja basılmasını 
gerektirmeyen Powershuttle Mekik Kolu 
TD75D, TD90D, TD100D ve TD110D 
modellerinde opsiyonel olarak 
sunulmaktadır. 

YENİ KAPORTA DİZAYNI

Teknolojinin gereksinimlerini eksiksiz 
sağlayan, modern çizgilere sahip
havalandırma ızgararıyla donatılmış
yeni kaporta tasarımı, motor aksamının 
daha hızlı soğumasına, nefes almasına 
imkan vermektedir.
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YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR
DİREKSİYON KOLONU

Sürücü, direksiyon konsolunun
konumunu yukarı aşağı yönde değiştirerek 
istediği yüksekliğe getirebilmektedir.

ARTIK YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Tüm TDD Bluemaster serisinde yolcu koltuğu  
standart olarak sunulmaktadır.

KONFORUNUZ
BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR.

Yenilenen kabini sayesinde
5.5 m2 cam alan sahip
TDD Bluemaster serisi,
360° kusursuz ve geniş görüş 
açısı sağlayarak ufkunuzu 
genişletmektedir. İleri teknoloji
ve Türk mühendislerinin
ortak paydasında üretilen
kabin izalasyonu sayesinde
kabin içerisinde sadece
79.5 dB(A) lık gürültü
kirliliğinden uzak ve
sessiz bir çalışma
ortamı sunulmaktadır.

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
540 ve 750(540E) d/dak
kuyruk mili sistemi bulunmaktadır.
Poweshuttle 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.

TD110D modelinde
540 d/d – 1000 d/d kuyruk mili seçeneği
isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
Bu devir seçeneği sayesinde yüksek
kuyruk mili devri gerektiren
ekipmanlar ile etkin olarak
çalışabilmeniz sağlanmaktadır.

İşinin uzmanı...



TD100D ve TD110D modellerinde
kullanılan ek güç silindirleri sayesinde
4700 kg* değerinde yüksek kaldırma
kapasitesine sahip hidrolik
sistem bulunmaktadır.

*TD110D 13.6R28 ön,
16.9R38 arka lastik eşleşmeli
modelinde 4500 kg’dır.

Standart olarak sunulan 4*adet hidrolik
güç çıkışı sayesinde hidrolik bağlantılı
ekipmanlar ile etkin olarak çalışma
olanağı sunulmaktadır.

* TD90D, TD100D ve TD110D
modellerinde 6 adet hidrolik
çıkışı bulunmaktadır.

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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