
FIAT CENTENARIO LIMITED EDITION-TRACTOREN



Woensdag 14 augustus 1918, in het landschap rondom Turijn (Italië), was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het toen 19 jaar oude  
Fiat Corporation. Op deze nevelachtige ochtend werden de eerste officiële veldtests gehouden voor het model dat later bekend zou worden als de 
Fiat 702. Tussen het publiek bevond zich Giovanni Agnelli, één van de legendarische oprichters van Fiat. Hij werd vergezeld door leden van de 
regering, die hier ook getuige van wilden zijn. In het najaar van hetzelfde jaar rolden de eerste 702-tractoren van de productielijn in Corso Dante, in 
het centrum van Turijn. De rest, zoals gezegd wordt, is geschiedenis.

In de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw mechaniseerde Fiat eerst de Europese en daarna de wereldwijde landbouw. De 702 bewees wat hij waard 
was door overal ter wereld wedstrijden te winnen. Hij was de eerste in een lange lijn iconische modellen. 

Fiat realiseerde zich snel wat deze tractor kon betekenen voor de export van agrarische excellentie, en ontwikkelde een reeks technologisch 
geavanceerde tractoren, zoals rupsbandtractoren en tractoren speciaal afgestemd op boom- en wijngaarden. Het einde van de Tweede Wereldoorlog 
luidde het begin in van de massaproductie van Fiat-tractoren en de terracottakleurige machines werden in steeds grotere getale geproduceerd, 
uitgerust met nog meer functies en vermogen. Historische reeksen zoals de Piccola, de 90-serie en Winner-series waren tekenend voor de agrarische 
expertise van Fiat.
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100 Jaar. Een honderdjarig jubileum voor de Fiat-tractor.

De evolutie van het merk door de eeuw heen

FIAT – Fabbrica Italiana Automobili Torino – 
wordt opgericht in Turijn

Fiat produceert haar eerste tractoren Fiat Trattori S.p.A. wordt opgericht Fiat Trattori wordt Fiatagri
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100 Jaar. Een honderdjarig jubileum voor de Fiat-tractor.

FiatGeotech wordt opgericht:  
een combinatie van de landbouwafdeling 

Fiatagri en de bouwafdeling FiatAllis

FiatGeotech koopt 80% van  
Ford New Holland en de onderneming 

wordt bekend als N.H.Geotech

Het merk New Holland wordt opgericht Het New Holland van vandaag
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Een eeuw lang tractorinnovatie
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Fiat-model 702. De 
eerste productietractor 
geproduceerd door Fiat 
en wereldwijd winnaar 
van verschillende 
ploegwedstrijden.

De beroemde rupsbandtractor 
Fiat Boghetto 40 die op 
meerdere brandstoffen  
werkt, wordt geïntroduceerd. 
Deze tractor werkt op 
stookolie, benzine, diesel, 
plantaardige en dierlijke olie, 
oftewel alles wat brandt.

Fiat 66- 
tractorserie 
– de eerste 
modellen in 
terracottakleur.

De serie van het 
‘gouden lintje’  
Nastro d’Oro wordt 
gelanceerd ter ere van 
het vijftigjarig jubileum 
van Fiat-tractoren.  
Een mijlpaal inzake 
tractortechnologie, 
veiligheid en stijl.

De Piccola wordt in 
1957 geïntroduceerd en 
groeit al snel uit tot de 
bestverkochte tractor 
op de Italiaanse markt, 
met een verkoop van 
2500 eenheden in het 
eerste jaar.

De Diamante-serie met Pininfarina- 
stijl wordt geïntroduceerd. De 
Diamante is de eerste in een reeks 
specifieke tractorseries met dezelfde 
stijl, maar verschillende vermogens.

De Fiat 80-series wordt geïntroduceerd met  
de iconische Pininfarina-stijl. Deze eerste  
‘op de bestuurder gerichte’ tractor, waarvoor 
uitvoerig is geput uit Fiats ervaring in de 
automobielindustrie, heeft een aanzienlijk 
lager geluids-, stof- en trillingsniveau.

De eerste Fiat-rupsbandtractor, 
de 700C, wordt geproduceerd 
en blijft in productie tot 1943.

De Fiat Model 600-utiliteitstractor 
bekend om zijn hoge uitrustingsgraad, 
wordt geïntroduceerd. Hij is 
verkrijgbaar met wielen, rupsbanden 
of een tricyclisch systeem.

66-serie

80-serie
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De revolutionaire TNF-serie 
boomgaardtractoren wordt 
geïntroduceerd. De eerste 
serie voorzien van de nieuwe 
naamstrategie van het merk, 
en de eerste tractoren met 
de stijl van een grote tractor 
in een compacte verpakking.

De TL-A-serie is één  
van de eerste reeksen 
uitgerust met de 
ondertussen iconische 
New Holland koplampen 
met kattenogenontwerp.

Als winnaar van de 
“Best of Specialized 
Award” in 2012, 
vertegenwoordigt 
de T4F-serie de 
toekomst van 
gespecialiseerde 
tractoren.

De geheel nieuwe Fiatagri 
Winner-serie wordt 
geïntroduceerd. De reeks is 
voorzien van een nieuwe stijl, 
6-cilindermotoren en tot  
130 pk en wordt een favoriet 
op de Europese markt.

De Fiat Centenario Limited Edition 
wordt geïntroduceerd ter ere van het 
100-jarig jubileum van Fiat-tractoren.De L- en M-series worden 

geïntroduceerd: de eerste 
modellen met de nieuwe, 
moderne stijl en voorlopers van 
de toekomstige productidentiteit.

De TL-serie is één van de 
laatste nieuwe tractoren van 
het vorige millennium. Hij is 
ook één van de eerste die de 
naam ‘Fiat’ niet draagt.

De T4000-serie wordt 
uitgerust met de 
SuperSteer™-vooras. 
Deze tractor heeft dankzij 
een stuurhoek van 76° 
één van de kleinste 
draaicirkels op de markt.

De wereldberoemde Fiatagri 
90-serie wordt geïntroduceerd, 
inclusief de 110-90, die nog  
18 jaar op de markt bleef.

Winner-serie

TNF-serie TL-A-serie T4F-serie

90-serie

L-serie TL-serie

T4000-serie

Fiat Centenario Limited Edition
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De iconische Fiat-naam en onmiddellijk herkenbare terracottakleuren zijn 
synoniem voor baanbrekende agrarische expertise en wekken wereldwijd trots 
en nostalgie bij landbouwers op. New Holland creëerde ter ere van een eeuw 
Fiat-tractoren, een Fiat-tractor voor de moderne landbouwer, met daarin de 
kern van Fiats landbouwerfenis in een modern nieuw jasje verwerkt.

Het Fiat Centenario-concept

Dit concept, gebaseerd op de iconische Pininfarina 90-serie, heeft een 
oogstrelende metallic terracottakleur met een opvallende witte grille, die doet 
denken aan zijn voorgangers. De belangrijkste stijlelementen, zoals het 
terracotta blad op de motorkap, komen in het volledige ontwerp terug.  
Een gestileerd aluminium en lederen blad werd in de elegante stoel verwerkt. 
Met “100 years” op de vloer en “1918” en “2018” op de achterspatborden 
gedrukt, worden we aan dit belangrijke honderdjarige jubileum herinnerd.

Dit cabineloos concept doet ons denken aan de allereerste 702 uit 1918.  
De minimalistische ergonomische bedieningen bieden intuïtieve controle.  
De gegoten aluminium pedalen, vergelijkbaar met de pedalen in raceauto’s, 
voegen een vleugje moderne luxe toe. 
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New Holland ontwikkelde een strikt beperkte productie van honderd 
exemplaren van vijf unieke tractorseries, om echte fans van de Fiat-tractor de 
mogelijkheid te bieden een stukje tractorgeschiedenis te bekomen.  
Deze exclusieve groep bestaat uit de T5.120 Electro Command, T5.115, 
T4.110LP, T4.110F en de TK4.110-rupsbandtractor en wordt volledig in de Fiat-
tractorstijl gehuld.

De individueel genummerde exemplaren met hoge specificaties kregen 
dezelfde metallic terracottalak als het Centenario-concept, en de cabineversies 
worden uitgerust met een historisch wit dak. Een dynamische witte lijn loopt 
over de motorkap omlaag en wordt gecombineerd met op maat gemaakte 
decoratie op de motorkap, geïnspireerd op zowel de 90-serie als het 
Centenario-concept zelf. Een gestileerd “100 years”-logo en traditionele bruine 
stoffen stoel maken het plaatje compleet. 

Een ‘eeuw’ van Limited Editions
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T5.120 Electro Command

Modellen T5.120

Motor F5C

Cilinders / cilinderinhoud (aant. / cm3) 4 / 3400

Vermogen - ISO 14396 (kW/pk) 86/117

Transmissie

Electro Command™ 16x16

Electro Command™ met kruipversnelling 32x32

Stuurinrichting

4WD-vooras l

Hydraulisch systeem

Hefvermogen achter aan kogeleinden (kg) 5420

Afmetingen en gewicht

Min. draaistraal (mm) 4960

Min. gewicht (kg) 4550

l Standaard

Moderne gemengde landbouwbedrijven en veehouders moeten flexibel zijn. 
Daarbij is een veelzijdige tractor van essentieel belang. De stijlvolle nieuwe  
T5 Electro Command maakt elke belofte waar. Productiviteit en comfort werden 
verhoogd dankzij de betere voorwielophanging en het grotere hefvermogen 
achteraan, om nog zwaardere werktuigen te heffen. De groothoekspiegels 
bieden perfect zicht, en zichtbaarheid de klok rond wordt gegarandeerd door 
het felste LED-verlichtingspakket. Dankzij de 16x16 Electro Command™-
transmissies stemt u uw vooruit- of achteruitversnelling nauwkeurig af op de 
uit te voeren taak, met gebruik van het vermogen van de ECOBlue™ Compact 
HI-eSCR Tier 4B-motor.
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De T5-serie biedt veehouders en gemengde 
landbouwbedrijven state-of-the-art functies, zoals 
elektronische trekkrachtregeling voor absolute 
nauwkeurigheid en toonaangevend zicht dankzij het 
standaard High Visibility-dakpaneel. Geniet van ongekend 
comfort in de Deluxe VisionView™-cabine. Dankzij de 
efficiënte common rail-technologie met 114 pk en 
geavanceerde gekoelde uitlaatgasrecirculatie technologie 
om te voldoen aan Tier 4A, kunt u alle taken moeiteloos 
aan. Naar wens aanpasbare shuttle-prestaties, een 
modulaire fronthef en -aftakas en volledige compatibiliteit 
met lader maken dit veelzijdige pakket compleet.

T5.115

l Standaard     – Niet beschikbaar

Modellen T5.115

Motor F5C

Cilinders / cilinderinhoud (aant. / cm3) 4 / 3400

Vermogen - ISO 14396 (kW/pk) 84/114

Transmissie

Dual Command™ 24x24

Dual Command™ met kruipversnelling 40x40

Stuurinrichting

2WD/4WD-vooras – / l

Hydraulisch systeem

Hefvermogen achter aan kogeleinden (kg) 4400

Afmetingen en gewicht

Min. draaistraal (mm) 3350

Min. gewicht (kg) 3700

De T4F-serie werd ontwikkeld volgens een ontwerp 
dat exact voldoet aan de vereisten van boom- en 
wijngaardeigenaren. De nieuwe T4.110F Ultra Low 
Profile heeft een zeer lage werkhoogte van slechts 
1,35 m tot de bovenkant van de motorkap, en is 
dus ideaal voor werkzaamheden in laaghangende 
gewassen. De T4.110F Cab is leverbaar met 
geavanceerde functies, zoals een SuperSteer™-
vooras met automatische tractieregeling en ofwel 
mechanische of elektronische trekkrachtregeling, 
voor gegarandeerd hoge productiviteit. Beide 
T4.110F-tractors genieten van moderne en efficiënte 
4-cilinder F5C-motoren en leveren een gegarandeerd 
zuinig vermogen.

T4.110F Cab en T4.110F Ultra Low ROPS

- Niet beschikbaar

Modellen T4.110F 
Cab

T4.110F 
Ultra Low 

ROPS

Motor F5C F5C

Cilinders / cilinderinhoud (aant. / cm3) 4 / 3400 4 / 3400

Vermogen (kW/pk) 79/107 79/107

Transmissie

Dual Command™ met optionele 
parkeervergrendeling 32x16 32x16

Afmetingen

Min. totale breedte (mm) 1480 1490

Min. hoogte achterspatbord (mm) – 1165

Min. hoogte stoel (mm) – 735

Min. hoogte motorkap (mm) – 1350
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T4.110LP
Als waardige opvolger van de legendarische Fiat 66 
LP-serie beschikken de nieuwe New Holland T4LP-
tractoren met laag profiel over verbeterde kenmerken. 
Dankzij het ontwerp met laag profiel, laag zwaartepunt 
en uitstekende vermogen-gewichtsverhouding zijn 
deze tractoren perfect voor landbouwers die op 
hellingen werken, maar ook voor boomgaarden met 
brede rijen, zoals bij citrusvruchten en olijven. De 
nieuwe T4LP Tier 4A-tractoren zijn nog krachtiger 
en veelzijdiger, met een hydraulisch pompdebiet tot  
80 liter/minuut, een nieuwe fronthef en -aftakas, plus 
de mogelijkheid om bredere banden te plaatsen: dit 
alles draagt bij tot de wendbaarheid, stabiliteit en 
productiviteit van deze fantastische kleine tractoren.

Modellen T4.110LP

Motor F5C

Cilinders / cilinderinhoud (aant. / cm3) 4 / 3400

Nominaal vermogen (kW/pk) 79/107

Transmissie

Elektrohydraulische differentieelvergrendeling l

Power Clutch (alleen Dual Command™-transmissie) l

Hydraulisch systeem

Maximaal hefvermogen aan kogeleinden  
met horizontale armen (kg) 2900

Max. hefvermogen fronthef aan kogeleinden (kg) 1970

Afmetingen en gewicht

Wielbasis (4WD) (mm) 2180

Minimumbreedte (4WD) (mm) 1569

Gewicht (4WD) (kg) 2900

l Standaard

TK4.110 / TK4.110M
Modellen TK4.110 TK4.110M

Motor F5C F5C

Cilinders (aant.) 4 4

Cilinderinhoud (cm3) 3400 3400

Vermogen (kW/pk) 79/107 79/107

Transmissie

Shuttle 8x8 8x8

Afmetingen

Wielbasis (mm) 1656 1656

Min. totale breedte (mm) 1410 1700

Denk rupsbanden. Denk New Holland. In de ontwikkeling 
van de moderne TK4-serie is ruim 90 jaar ervaring 
gegaan. Hij is standaard leverbaar met ROPS-platform en 
met traditionele metalen of rubber rupsbanden. De rubber 
SmartTrax™-rupsbanden kunnen worden verwisseld met 
stalen rupsbanden, zodat bedrijven zelf kunnen kiezen 
welke rupsbanden het meest bij hun werkzaamheden 
passen. Keuze uit twee spoorbreedtes: standaard of 
hellingen, om te voorzien in uw behoeften.
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