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Największą popularnością wśród niebiesko-białych ciągników rolniczych
cieszył się w ostatnich latach model New Holland TD5.85. Sprawdziliśmy jego
specyfikację techniczną i orientacyjną cenę.
Seria TD5 jest szczególnie często wybierana na polskim rynku. Według producenta stoi za tym
wszechstronność i łatwość eksploatacji modeli, które są „nowoczesną interpretacją tradycyjnych
konstrukcji”. Pod kątem sprzedaży znacząco wyróżnia się New Holland TD5.85, wyposażony
w 4-cylindrowy silnik o pojemności 3,4 l oraz mocy 86 KM (63 kW).
Układ ten osiąga maksymalny moment obrotowy 351 Nm. Rozstaw osi modelu wynosi 2,28 m,
a minimalna masa bez dociążenia – 3,74 t. Warto dodać, że standardowa wersja obejmuje napęd na
4 koła (4WD). Więcej szczegółów na temat lubianego „smerfa” można znaleźć w broszurze,
udostępnionej na stronie producenta.

Ile kosztuje New Holland TD5.85?
Przed rozważeniem zakupu warto dowiedzieć się, ile środków pochłonęłaby taka inwestycja.
W przypadku ciągnika określenie konkretnej ceny wydaje się jednak niemożliwe. Oferty dealerów
często się bowiem od siebie różnią. Wiele zależy m.in. od wyposażenia, na jakie się zdecydujemy.
Sprawdziliśmy zatem, co piszą na ten temat użytkownicy popularnego forum AgroFoto.pl.
Damian19111999 zdradził, że na początku lipca otrzymał od przedstawiciela ofertę na kwotę
142 tys. zł netto. To już jest najlepsza opcja, która ma wszystko, co może być w tym modelu –
dodał.
Dla porównania, w kwietniu br. Misiekbz2 pochwalił się, że zamówił ciągnik New Holland TD5.85
za 130 tys. zł netto. W jego egzemplarzu miały znaleźć się m.in. szersze opony, obciążniki
i siłowniki wspomagające, siedzenie pneumatyczne oraz klimatyzacja. Warto więc skontaktować się
z lokalnymi dealerami, aby porównać ich ofertę.
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Narzędzie AgriTrac to rynkowy standard do analiz sprzedaży ciągników rolniczych.

Omawiany model zgarnął w zeszłym roku nagrodę AgriTrac jako najczęściej rejestrowany
nowy ciągnik. Na jego wybór zdecydowano się 224 razy (wynik nie uwzględnia tzw. rejestracji
własnych dealerów). New Holland TD5.85 znalazł się również w zestawieniu traktorów polecanych na
20 hektarów, opublikowanym na blogu AgriTrac – to najlepszy adres w sieci, jeśli zastanawiasz się,
jaki ciągnik wybrać!
Zobacz także: New Holland T5: opinie rolników o serii ciągników
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