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Tarımın öncü markası New Holland, yaptığı yen�l�klere b�r yen�s�n� daha ekleyerek hassas tarım s�stemler� alanında 
Türk�ye’de �lk defa yerl� olarak üret�len traktörlerde MasterDr�ve™ uydu destekl� otomat�k dümenleme s�stem�n� fabr�ka 
çıkışlı olarak sunuyor. Büyük ve yoğun emekler�n�n sonucu yüksek ver�m� hedefleyen ç�ftç�ler�m�z�n �ht�yacına yönel�k 
tasarlanmış MasterDr�ve™ s�stem�, en çok terc�h ed�len ser�lerden b�r� olan TDD Bluemaster’�n TD90D, TD100D ve 
TD110D modeller�nde sunulmaktadır. 

Ver�m�n anahtarı MasterDr�ve™ s�stem�, uydudan aldığı s�nyaller sayes�nde tarımsal faal�yetler sırasında yapılan hataları 
en aza �nd�rerek mevcut araz� koşullarında maks�mum ürün yet�şt�r�lmes�n� sağlamaktadır. Özell�kle mısır, pamuk ve 
ayç�çeğ� g�b� özel sıra arasına �ht�yaç duyan b�tk�ler�n yet�şt�r�c�l�ğ�nde maks�mum sayıda ve doğru sıra oluşturulmasına çok 
büyük etk�s� olan MasterDr�ve™ s�stem� yakıt, tohum, �laç ve gübre g�b� tarımsal g�rd�ler�n en uygun şek�lde kullanılmasına 
�mkan tanıyarak tarımsal faal�yetler�n toplam mal�yet�n� de düşürmekted�r. 

Master Drive™
Otomatik Dümenleme Sistemi

Verimin Anahtarı

MASTER DRIVE™ SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
Operatör hatalarının önüne geçerek, mevcut araz� 
koşullarında daha fazla ürün yet�şt�r�lmes�n� sağlar.

Sıraların üst üste b�nmes� engellen�r. Böylece fazla yakıt, 
tohum, gübre ve �laç kullanılmasının önüne geç�l�r ve 
toplam mal�yet azalır.

Otomat�k dümenleme fonks�yonu oluşturulan sıralar 
üzer�nde 2.5 cm’l�k hassas�yetle çalışmaktadır. Ek�m, 
gübreleme, çapalama ve �laçlama çalışmalarında hep 
aynı sıra kullanıldığında ürün kaybı m�n�m�ze ed�l�r.  

H�drol�k dümenleme sayes�nde çok hassas şek�lde 
çalışılmaktadır. D�reks�yon değ�ş�m�ne �ht�yaç duymayan 
s�stem, kab�n �ç� konforu da olumsuz etk�lememekted�r.

Kablo bağlantısına �ht�yaç duymayan ekran, operatörün 
görüş alanını ve kab�n �ç� konforunu olumsuz 
etk�lememekted�r.

İht�yaç kadar k�myasal gübre ve �laç kullanılmasını 
sağlayan MasterDr�ve™ s�stem� çevren�n fazla k�myasal 
kullanımıyla k�rlet�lmes�n�n de önüne geçer.

RTK Baz İstasyonu GNSS Anten8 �nç Dokunmat�k Ekran

Elektron�k Kontrol  Ün�tes�
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Ver�m�n anahtarı MasterDr�ve™ s�stem�
en hassas s�nyal t�p� olan RTK s�nyal� �le
±2.5 cm’l�k hassas�yet değer�yle
çalışmaktadır. Konumu sab�t olan
RTK baz �stasyonu uydudan aldığı
s�nyallerde yaşanacak hata paylarını 
düzelterek, konum doğrulama b�lg�ler�n�
2 km’l�k kapsama alanına radyo s�nyaller� olarak 
aktarmaktadır. Tüm bu özell�kler�n�, h�drol�k 
kontrollü otomat�k dümenleme fonks�yonu �le 
b�rleşt�rerek, traktörün doğru sıralar üzer�nde 
kusursuz çalışmasını sağlamaktadır.
Bu sayede sıraların bozulması, b�tk� kaybı vb. 
oluşab�lecek olumsuz durumları engelleyen 
MasterDr�ve™ s�stem�, yoğun emekler sonucu
elde ed�lecek ver�m� en üst sev�yeye taşır.

MasterDr�ve™ s�stem�n� sah�p olduğu 8 �nç ekran 
üzer�nden çalışmalar sırasında anlık olarak, 
çalışılan alan, �şlenm�ş alan, çalışma süres� ve 
otomat�k dümenleme fonks�yonu kontrol 
ed�leb�lmekted�r. S�steme farklı alanlardak� çok 
sayıda tarla b�lg�s� ekleneb�l�r ve çalışmalar 
s�stemde kayded�leb�l�r. Operatör çalışmalara tam 
olarak kaldığı yerden devam edeb�l�r veya en son 
hang� çalışmayı gerçekleşt�rd�ğ�n� kontrol edeb�l�r.

Mevcut tarla koşullarını ve �ş gen�şl�ğ� b�lg�ler�n� 
s�steme aktardıktan sonra, MasterDr�ve™ s�stem� 
olab�lecek en çok sayıda sırayı oluşturmaktadır. 
Otomat�k dümenleme fonks�yonu �le bu sıralar 
üzer�nde de 2.5 cm’l�k hassas�yetle çalışmaktadır. 

MasterDr�ve™ otomat�k dümenleme s�stem�n�n
8 �nç boyutundak� ekranı üzer�nden tüm ver�ler� anlık 
olarak kontrol edeb�l�rs�n�z. Çalışma t�p�, çalışılan
sıra, �şlenen alan, s�nyal t�p� ve otomat�k dümenleme 
fonks�yonu sürekl� olarak görüntüleneb�lmekted�r.



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.

Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

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

MODELTraktör Teknik Özellikleri

  TD90D BLM TD100D BLM TD110D BLM

MOTOR

Maksimum Güç - ECE R120 (hp) 88 98 110

Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet) 4 / Turbo / Intercooler 4 / Turbo / Intercooler 4 / Turbo / Intercooler

Silindir Hacmi (l) 3.9 3.9 3.9

Maksimum Tork (Nm) 358 390 430

TRANSMİSYON

Power Shuttle İleri Geri Mekik Kolu  Standart Standart Standart

Dişli Kutusu  12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri 12 İleri - 12 Geri

HİDROLİK SİSTEM

Kaldırma Kapasitesi (kg) 3565 4700 4700

Hidrolik Güç Çıkışı (adet) 6 6 6

KUYRUK MİLİ

Kuyruk Mili Devri (d/dak) 540 - 540E 540 - 540E 540 - 540E

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Çift çeker Sistemi  Standart Standart Standart

Kabin ve Klima  Standart Standart Standart

LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön Lastik  11.2 R 28 11.2 R 28 11.2 R 28

 Arka Lastik  14.9 R 38 14.9 R 38 14.9 R 38

MODELMasterDrive™ Teknik Özellikleri

   MASTERDRIVE SİSTEMİ

Sinyal tipi   RTK

Hassasiyet değeri   2.5 cm

Otomatik dümenleme fonksiyonu   Standart

Dümenleme tipi   Hidrolik

Ekran boyutu   8 inç - 20.3 cm

Ekran özelliği   Android tabanlı dokunmatik tablet

Baz istasyonu   Standart

Kapsama alanı   2 km

Kontrol bağlantı tipi   Kablosuz - WIFI


