ТРАКТОРИ

Трактор Т8.410 –

саме те, що потрібно для сучасного аграрія
Найпопулярніша в Україні серія тракторів компанії New Holland Agriculture – Т8 – в цьому році поповнилася новою моделлю – Т8.410. Для знайомства з нею ми вирушили в
одне із провідних господарств Дніпропетровської області – ТОВ «Колос-Мк», яке вже
встигло придбати одразу дві одиниці.
На початку травня поточного року відбулося зна
йомство кореспондентів провідних українських аграр
них видань із новинкою модельного ряду всесвітньо
відомого виробника сільгосптехніки компанії New
Holland Agriculture – трактором Т8.410.
На презентації продакт-менеджер New Holland
Agriculture в Україні, Молдові, країнах Балтії та
Фінляндії Віталій Каплюк розповів про головні
відмінності, переваги та особливості в будові нової ма
шини, на яких ми зупинимось детальніше.
Так, новинка отримала збільшений об’єм палив
них баків та шестициліндровий двигун Cursor 9 від
відомого виробника двигунів компанії FPT об’ємом
8,75 л і з максимальною потужністю 409 к. с. при
1800–1850 об/хв. Двигун вже в базовій комплектації
оснащується інтелектуальною системою управління
потужністю двигуна ЕРМ, що працює в повністю ав
томатичному режимі, не потребуючи участі оператора.
Новинка може комплектуватись двома видами
трансмісій: Ultra Command™ та Auto Command™.
Ultra Command™ 18x4 – міцна трансмісія з пере
миканням передач без розриву потоку потужності,
що має 8 передач в основному робочому діапазоні
швидкостей (6–12 км/год), забезпечуючи макси
мальну ефективність. Auto Command™ – економічна
безступінчаста трансмісія, що характеризується плав
ним ходом машини, високою паливною ефективністю
при зниженій частоті обертання двигуна та можливістю
точного підбору швидкості й навантаження під ко
жен конкретний вид сільгоспробіт. Із системою GSM
(Ground Speed Management) оператор може лише
обрати швидкість, а трактор сам керує обертами,
перемикає передачі та регулює потужність.
Однією з найважливіших відмінностей нового трак
тора стала подовжена колісна база, що стала найдо
вшою серед машин, представлених на ринку України.
Це дало змогу інженерам домогтися неперевершеної
стійкості машини та додаткового комфорту оператора
під час руху як у полі, так і на дорозі. Неперевершена
маневреність стане у нагоді під час розвороту в кінці
гону, а завдяки системі Terralock™, що автоматично
управляє приводом переднього моста і здійснює блоку
вання переднього й заднього диференціалів, оператор
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Власник господарства ТОВ «Колос-Мк» Сергій Микола
йович Майстренко цілком задоволений своїм придбанням

зможе сконцентрувати свою увагу на виконанні більш
важливих завдань під час руху та маневрів.
Ще однією особливістю, на яку варто звернути ува
гу, стала нова вдосконалена гідросистема із триточко
вою навіскою, п’ятьма гідровиходами та продуктивністю
гідронасоса 274 л/хв, що на сьогодні є найкращим по
казником в Україні.

Нова кабіна отримала найнижчий рівень шуму – 68 дБ,
велику площу засклення – 6,3 м2 та інформативний
підлокітник SideWinder™ II
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Інформація про господарство
Назва

ТОВ «Колос-Мк»

Власник

Майстренко Сергій Миколайович

Оброблювана площа

2800 га

Культури, що вирощуються Пшениця, ячмінь, просо, ріпак, соняшник
Тракторний парк

New Holland Т8.410 – 2 од.
New Holland Т8.390 – 1 од.

Парк комбайнів

New Holland CX8080 – 4 од.
New Holland CX8080 Elevation – 1 од

Для безпосереднього знайомства із трактором New
Holland Т8.410 ми вирушили на поле господарства
ТОВ «Колос-Мк», що розташоване у селі Андріївка
Широківського району Дніпропетровської області, де
журналісти мали змогу не тільки побачити машини в
роботі, а й проїхатися на них, оцінивши маневреність,
зручність та ергономіку Т8.410.
Під час проведення тест-драйву було окремо
відмічено зручність нової кабіни, яка отримала:
– найкращий у своєму класі показник об’єму 3,1 м3;
– найнижчий рівень шуму серед тракторів – 68 дБ;
– 5-стійкову конструкцію кабіни, що забезпечує
першокласну оглядовість;
– дисплей вимірювальних приладів, розміщений у
передній стійці;
– велику площу скління, яка становить 6,3 м2;
– інформативний підлокітник SideWinder™ II
з розподілом систем управління за кольорами для
додаткової зручності та збільшеним дисплеєм, який
відповідає за навісне обладнання;
– сидіння з підвіскою AutoComfort™;
– автоматичну систему клімат-контролю;
– підготовку для встановлення обладнання для авто
матичного водіння;
– різноманітні роз’єми для електронних приладів і
багато іншого.

Подовжена колісна база та неперевершена
маневреність дають змогу отримати додаткові
зручності під час водіння та на кінці гону
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Нова гідросистема із п’ятьма гідровиходами та
продуктивністю гідронасоса 274 л/хв

Відповідаючи на запитання, чи достатньо госпо
дарству трьох тракторів і чи планується придбання
більш потужних моделей, Сергій Миколайович Май
стренко пояснив журналістам, що цього цілком до
статньо, оскільки в Україні трактори такого діапазону
потужності мають широкий спектр навісного обладнан
ня, на відміну від надпотужних, до яких часто-густо до
сить проблематично знайти необхідні знаряддя. А маю
чи успішний досвід використання трактора New Holland
Т8.390, вибір був очевидним – на користь Т8.410.
Керівник господарства не тільки розповів гостям про
недавно придбані новинки, а й висловив своє задово
лення придбаними тракторами, звернувши окрему увагу
на зручні програми при купівлі техніки, що пропонують
ся дилерами компанії New Holland Agriculture. Зокре
ма, запропонована програма «Трейд-ін» від офіційного
дилера, ДК «Полетехніка», допомагає оновити технопарк у господарстві за максимально вигідними умовами
для аграріїв, тобто обміняти стару техніку на нову, до
плативши різницю.
Таким чином, сільгоспвиробники мають можливість
оновити свій парк техніки та ще й зекономити час, якого
так не вистачає у розпал сезону.
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