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Autor: Agata Piechota
Data: 12 sierpnia 2019

Seria New Holland T5 jest szczególnie często wyszukiwana w polskim
Internecie. Sprawdziliśmy, dlaczego te ciągniki cieszą się tak dużą
popularnością wśród rolników.
Przed zakupem traktora dobrze jest zapytać o zdanie kolegów po fachu. Zajrzeliśmy więc na forum
AgroFoto.pl, aby dowiedzieć się, czy warto wybrać maszynę z serii New Holland T5. Należy
zaznaczyć, że w miarę upływu lat jest ona rozszerzana o kolejne konstrukcje.
Aktualnie w ofercie producenta znajdziemy trzy rodziny, dostępne w jej ramach: Utility, Electro
Command oraz Auto Command™. Modele z każdej z nich mają nieco inną specyfikację techniczną.
Po szczegóły odsyłamy na stronę marki, a sami przechodzimy do najważniejszego, czyli wrażeń
użytkowników.

New Holland T5 w opinii rolników
Maszyny z omawianej serii spotykają się z uznaniem większości Agrofotowiczów. Najlepsze
wyposażenie w stosunku do ceny, stwierdza Kisiel123. Świetna widoczność i niesamowity skręt,
dodaje Honest. Masę komplementów zgarnia również sam wygląd ciągników. Cud, miód, malina.
Piękne są – pisze MrDawido.
Nie brakuje także komentarzy dotyczących awaryjności tych traktorów. Na gwarancji wymieniany był
krzyżak w kole, bo pękł i teraz coś się z hamulcami dzieje, a tak chodzi bez zarzutów – pisze
Krzysio22 o swoim „smerfie”. Jarekzss1988 zdradza natomiast, że jego New Holland T5.105
sprawuje się bardzo dobrze. Silny, uciągliwy, oszczędny. Jak najbardziej polecam ten ciągnik –
pisze. Niezawodna maszyna, komentuje ten sam model Radek879.
Warto jednak zaznaczyć, że zdaniem niektórych traktory z serii T5 sprawdzają się lepiej jako
pomocnicy niż główne konie pociągowe. W porównywalnej mocy mamy do wyboru ciągniki
o znacznie większych gabarytach – pisze Bartek933. Krisnh stwierdza z kolei, że z przodu
przydałoby się trochę więcej obciążenia. Zgadza się z nim Bakus69, pisząc, że na nierównościach
lub bruzdach przy zawracaniu „czuć bujanie”.
Oczywiście to, co jedni uznają za wadę, dla innych może okazać się zaletą. Chciałem mniejsze
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gabaryty i zwrotność, dlatego kupiłem T5 – wyjaśnia Gustav4400. Kompaktowy byk – puentuje
Sumek666. Na pytanie, czy warto zainwestować w model z serii New Holland T5, każdy z nas musi
więc odpowiedzieć sobie samemu, w zależności od własnych potrzeb i oczekiwań.

AgriTrac to profesjonalne narzędzie do analiz rynku ciągników rolniczych.
fot. AgriTrac

Jaki ciągnik wybrać?
Pewną sugestię może stanowić informacja o liczbie rejestracji w Polsce. Zgodnie z danymi AgriTrac
(Martin & Jacob), w ostatnich kilkunastu miesiącach szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
konstrukcje T5.100, T5.120 oraz T5.85. Niezależnie od tego, czy jesteś zdecydowany na któryś
z modeli z serii New Holland T5, czy wciąż nie wiesz, jaki ciągnik wybrać, warto, byś był na bieżąco
z rynkiem tych maszyn. Śledź bloga AgriTrac i polub profil na Facebooku, dołączając do wzajemnie
wspierającej się społeczności.
Sprawdź również: New Holland TD5.85: cena i dane techniczne ciągnika
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