
New HollaNd TT eSTReITo
TT384oF | TT388oF



TRaToReS TT3840F e TT3880F. 
eSTReIToS, RobuSToS, ágeIS e eCoNÔMICoS.
Tudo ISSo paRa daR uM TRaTaMeNTo 
eSpeCIal à Sua lavouRa.

aS MáquINaS New HollaNd eSTão pRoNTaS paRa TRabalHaR CoM bIodIeSel.

CoNSulTe o Seu CoNCeSSIoNáRIo SobRe a MISTuRa auToRIzada.

Para cada tipo de cultura, existe um especialista. E, para todas elas, existe um trator especializado. Por isso, 
a New Holland projetou os tratores TT Estreito, sob medida para a sua necessidade. Os tratores TT Estreito 
são oferecidos  em dois  modelos, TT3840F e TT3880F, com características desenvolvidas para as suas 
necessidades. Eles são baixos, robustos, ágeis, econômicos, estreitos e com formas arredondadas, ideais 
para trabalhar na sua lavoura sem danificar a sua plantação. TT Estreito. O trator da New Holland que vai dar 
um tratamento especial à sua lavoura. New Holland. Um trator para cada especialidade. Um trator para toda 
necessidade.

peRFeITo paRa a Sua lavouRa, do TaMaNHo da Sua NeCeSSIdade.
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MoToR New HollaNd FpT. FoRça paRa
IMpulSIoNaR a Sua pRoduTIvIdade. 
Os tratores da série TT são equipados com motores New Holland 
FPT, resistentes, confiáveis e de excelente torque. A bomba 
rotativa de injeção de combustível assegura a queima apropriada 
do combustível e aumenta a eficiência do motor. A tecnologia 
desses motores garante uma vida útil maior, menor manutenção 
e baixo consumo de combustível.

dIReção e FReIoS.
Dirigibilidade, grande manobrabilidade e segurança são itens 
indispensáveis no dia a dia do campo. Por isso, os tratores TT 
oferecem direção hidráulica para facilitar as manobras, 
principalmente em áreas restritas, sem nenhum esforço para o 
operador. 

O freio a disco, em banho de óleo, montado no corpo do eixo, 
proporciona total segurança ao operador. 

MaNuTeNção: 
FáCIl e RápIda paRa voCê 
Não peRdeR TeMpo.
Para a New Holland, trator foi feito para trabalhar. 
Por isso, a manutenção do TT Estreito é simples 
e rápida. Todas as inspeções de rotina são 
feitas com o operador no nível do solo. 

O capô, de fácil abertura, permite acesso  
aos principais componentes. Menor tempo 
parado, maior aproveitamento do trator, 
maior produtividade.

deSIgN ModeRNo, paRa pRoduzIR 
CoM qualIdade.
Quando se trata de especialidades, a agricultura ganha 
nova dimensão para a New Holland. O TT Estreito foi feito 
sob medida para a sua plantação. O design moderno confere 
a ele mais do que estilo. Por ter as formas arredondadas, o 
TT Estreito entra onde os outros tratores não entram. E a sua 
ampla visibilidade facilita a operação nas mais diversas 
culturas. 



DIMENSÕES GERAIS

A - Distância entre eixos 2.180 mm

B - Comprimento total 3.480 mm

C - Largura total 1.450 mm

D - Vão livre eixo dianteiro 260 mm

E - Altura do solo até o arco 2.130 mm

F - Altura do solo até o volante 1.450 mm

ESPECIFICAÇÕES

New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 – CEP 81450-903
Cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
Curitiba – Paraná – Brasil

www.newholland.com.br

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 empresa o direito de modificar as 
especificações 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.

NHAG0025

Top Service Privilege, um canal de relacionamento exclusivo para você, 
cliente especial New Holland. Válido para máquinas dos modelos 
CR6080, CR9060, T7000, T8 ou SP3500, dentro da garantia normal ou 
estendida, adquiridas a partir de 2 de maio de 2011. Top Service 
Privilege: um serviço especial para atender com agilidade e eficiência às 
suas demandas de peças e serviços. 

Serviço de atendimento 
ao cliente New Holland. 
24 horas por dia, 
7 dias por semana.

Sistema elétrico
Bateria 12 V / 88 Ah 12 V / 88 Ah
Sistema hidráulico
Bomba Engrenagens Engrenagens
Vazão / pressão 32,8 L/min 32,8 L/min
Implementos Categoria I e II Categoria I e II
Lift-O-Matic Standard Standard
Capacidade de levante 
no olhal 2.150 kg 2.150 kg

Válvula de controle 
remoto Standard Standard

Sistema de direção
Tipo Hidráulica Hidráulica
Tração dianteira (4x4)
Acionamento Mecânico Mecânico
Freios

Tipo
Multidisco em banho 

de óleo
Multidisco em banho 

de óleo
Acionamento do freio Mecânico Mecânico
Freio de estacionamento Mecânico Mecânico
Capacidades
Tanque de combustível 63 L 63 L
Peso*

Sem operador 2.100 kg 2.190 kg
Conforto do operador
Arco de segurança com 
teto Standard Standard

Disposição ergonômica 
dos controles Standard Standard

Odômetro digital Standard Standard

MODELOS TT384OF TT388OF
Motor
Marca New Holland New Holland
Potência a 2.500 rpm 
(ISO TR 14396)

55 cv 75 cv

Torque máximo bruto 200 Nm 258 Nm
Nº cilindros 3 4
Aspiração natural natural
Cilindrada 2.931 cm3 3.908 cm3

Bomba injetora Bosch Bosch
Filtro de ar Duplo seco Duplo seco
Refrigeração Por água Por água
Filtro sedimentador de 
combustível Standard Standard

Embreagem
Material do disco Cerametálico Cerametálico
Acionamento Mecânico Mecânico
Transmissão

Tipo Parcialmente 
sincronizada

Parcialmente 
sincronizada

Velocidade frente x ré 8 x 2 8 x 2
Super-redutor - 12 x 3
Posição das alavancas Central Central
Bloqueio do diferencial
Acionamento Mecânico Mecânico
Atuação Eixo traseiro Eixo traseiro
Tomada de força 
Acionamento Mecânico Mecânico
Atuação Independente Independente
Velocidade de 540 rpm a 1.967 rpm do motor a 1.967 rpm do motor

MODELOS TT384OF TT388OF

*Os pesos abaixo se baseiam em unidades de construção padrão, sem lastros nem 
equipamentos operacionais.
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