
NEW HOLLAND TC
Modelo TC5090



ELEVADOR DE PALHA
4 setnerroc ed oremúN
acinâcem megaerbmE ametsis od oãçetorP

CILINDRO DE DEBULHA
mm 406 ortemâiD
mm 065.1 arugraL
mpr 051.1 a 524 sedadicolev ed amaG

BATEDOR
odnodeR opiT

mpr 578 oãçatoR
mm 055.1 arugraL

ROTARY SEPARATOR
mpr 067 e 004 oãçatoR
mm 04 a 02 ovacnôc od arutreba ed etsujA

m  3,1 ovacnôc od aerÁ 2

SACA-PALHAS
m  61,6 aerÁ 2

 212 oãçatoR rpm
 584.3 otnemirpmoC mm

SISTEMA DE LIMPEZA
Área da peneira 4,67  m2

Tipo de peneira Fixa ou Autonivelante
ÁREA DE SEPARAÇÃO E LIMPEZA

 28,7 oãçarapeS m2

 76,4 azepmiL m2

ELEVADOR DE GRÃOS
mm 071 arugraL
mm 031 soãrg ed m fi-mes od ortemâiD
mpr 863 otnemanoica ed oxie od edadicoleV

ARMAZENAGEM
 002.7 edadicapaC l

 36 agracsed ed edadicoleV l/seg
Altura do tubo de descarga 4.680 mm
PICADOR DE PALHAS
Rotação 1.600 e 2.800 rpm

 megaerbmE otnemanoicA Pneumática
Quantidade de navalhas 37
Quantidade de contra-navalhas 19
PLATAFORMA DO OPERADOR

  oãçeriD Hidráulica
Alavanca multifunção Standard
MOTOR

snimmuC acraM
Potência máxima 240 cv (179 kW)
Aspiração Turbo intercooler ar-água

 3,8 adardniliC l
TRANSMISSÃO

acitátsordiH opiT
SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de bomba hidráulica Dupla
Vazão da bomba de direção 8 cm3/rot

mc 91 sametsis sortuo arap abmob ad oãzaV 3/rot
SISTEMA ELÉTRICO

hA 001 rodanretlA
hA 071 airetab 1 airetaB
lanoicpo DW4 railixua ariesart oãçarT

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como 
qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a 
variações normais dentro das tolerâncias de fabricação.
É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, 
reservando-se a mesma o direito de modifi car as especifi cações e 
materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio 
aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram 
necessariamente o produto nas condições standard. Alguns opcionais 
são produzidos somente sob encomenda.

BRD1467 - 10/07 - Impresso no Brasil

www.newholland.com.br
CNH Latin America Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CEP 81450-903
Cidade Industrial - Fone: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil

NO SEU CONCESSIONÁRIO

B
io
di

ese
l

LÍDER EM
ENERGIA
RENOVÁVEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A
C

D

B

A - Bitola dianteira 2935 mm
mm 0093 enibac moc aniuqám ad arutlA - B

C - Largura da máquina 3615 mm (sapata 600 mm)
mm 5833 soxie ertne aicnâtsiD - D

Com pneus 14.9 x 24 R1

DIMENSÕES




