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Teleskopické manipulátory New Holland řady LM poskytují, již více než 15 let bezkonkurenční výkon, spolehlivost 
a dostupnost. Poslední řada manipulátorů LM nabízí vysokou úroveň výkonu, hospodárnosti, zajišťuje maximální 
pohodlí při práci a nízké provozní náklady. 
Nová generace obsahuje pět základních modelů − LM6.32, LM7.35, LM9.35 a modely LM6.35 Elite a LM7.42 Elite, 
které jsou vybaveny extrémně silným ramenem výložníku, pevným rámem, novými motory a novými převodovkami. 
Moderní kabina poskytuje vysokou úroveň komfortu s nízkou hladinou hluku.
Inovované nejmenší modely LM5.25 a LM6.28 jsou řešením pro menší podniky. I tyto modely se mohou pochlubit 
novými úspornými motory, upravenou kabinou a novým stylem provedení.

VýkON A HOspODárNOst
Standardní manipulátory LM disponují jmenovitým výkonem 110 hp a maximálním výkonem až 121 hp. Modely Elite 
nabízí jmenovitý výkon 129 hp a maximální výkon 143 hp. Kompaktní řada LM manipulátorů je osazena motory 
s jmenovitým výkonem 75 hp a maximálním výkonem 101 hp. Použití nových technologií zajišťuje produktivitu a hos-
podárnost provozu. Za tím vším stojí roky vývoje, výzkumu a investic. To je nová řada teleskopických manipulátorů, 
splňující požadavky dnešních zákazníků.

kOMFOrt A pŘEHLED
New Holland je leaderem v péči o obsluhu. Nové kabiny, zajišťují komfortní ovládání, nízkou hladinu hluku a vynikající 
výhled Kompaktní řada nabízí nové ovládací prvky pro zajištění maximální ergonomie. Samozřejmostí je klimatizace 
pro maximální pohodu při práci.

prOVěŘENá kVALitA
New Holland výrazně investoval nejen do vývoje teleskopických manipulátorů , ale také do výrobních linek. 
Tím je zaručen vysoký standard výrobních technologií. Všechny nové modely Elite i Standard, mají nově 
navržené rameno výložníku, které je charakteristické svojí pevností a tuhostí. Masívní rám teleskopického 
manipulátoru zajistí maximální stabilitu i v těch nejtěžších podmínkách.

rYCHLá NáVrAtNOst iNVEstiC
Pracovní prostoje mají zásadní vliv na vaše hospodaření. V živočišné výrobě se jedná zejména o pravidelné 
krmení dobytku, v rostliné výrobě pak o včasné sklizení produktů z pozemků. Balíky sena a slámy je přece 
třeba chránit před nepřízní počasí a nechtěným „odkutálením“ na cizí farmu. Proto je nová řada manipulátorů 
navržena tak, aby běžná denní údržba zabírala co nejméně času. Hlavní servisní intervaly jsou pak rozšířeny 
na 600 provozních hodin stroje.  

NOVÉ tELEskOpiCkÉ MANipULátOrY ŘADY LM, 
VýVOJ Vás pOsOUVá kUpŘEDU
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sEDM ZákLADNÍCH MODELŮ,  
NEspOČEt MOŽNýCH ApLikACÍ

Lidé v New Hollandu naslouchají svým zákazníkům. Požadavky na manipulátor jsou velmi 
různorodé. Manipulace s materiálem, uskladnění, přemísťování, zvedání do velkých výšek,  
každodenní použití při chovu hospodářských zvířat a veškeré kombinace těchto prací. Tyto 
specifické požadavky splňují nové teleskopické manipulátory New Holland řady LM. Aby zákaz-
ník snadno zjistil, který model je pro něj nejvhodnější, je použito u těchto nových modelů také 
nové značení. Například model označený jako LM6.32 napoví, že maximální zvedací výška je 
6,10 m a zvedací kapacita až 3200 kg. Naopak model označený jako LM 7.35 znamená výšku 
7,00 m a zvedací kapacitu 3500 kg.

kOMpAktNÍ A pŘEstO UNiVErZáLNÍ
Výkon 75 k (CV) pro LM5.25 a 101 k (CV) 
pro LM6.28 se šířkou 1,80 a 2,00 m. 
Poloměr otáčení je menší než 3,40 m. 
Tyto kompaktní manipulátory mohou pra-
covat i v těsných stájích pro chov drůbeže 
a prasat s výškou pouze 1,98 a 2,00 m. 
Modely LM5.25 a LM6.28 zvedají do 
výšky 5,78 a 6,35 m břemena o hmotnosti 
2500 a 2800 kg.

ELitNÍ VýkON ZAJiŠŤUJE OptiMáLNÍ VýkONNOst
Dva modely jsou nabízeny jako řada Elite, a to modely 
LM6.35 a LM7.42. Tyto manipulátory dosahují maximálního 
výkonu až 143 k (CV) a jsou vybaveny převodovkou Power-
Shift 6F-3R (šest rychlostí vřed a tři rychlosti vzad). Směr 
vpřed a vzad se mění pomocí ovladače na hlavní multifunkč-
ní páce, převodovka umožňuje automatický výběr rychlostí. 
Tři režimy řízení nabízejí automatické vyrovnání řídicích kol. 
Hydraulický systém využívá variabilní pístové čerpadlo 
s průtokem až 140 l/min a je ovládán elektronicky. Hlavní 
výhodou je proporcionání ovládání rychlosti odezvy.

Hydraulický systém řady Elite uspokojí i nejnáročnějšího 
zákazníka. Široký poměr hmotnosti a výkonu umožní ma-
nipulaci i s velmi těžkými břemeny. Ve standardu jsou tyto 
modely vybaveny uzávěrkou přední i zadní nápravy. Díky 
automatické volbě převodových stupňu jsou manipulátory 
vhodné také do dopravy, ve které je možné použít brzděné 
přívěsy s maximální hmotností až 20 t. Přepravní rychlost je 
samozřejmě až 40 km/h. Výjimečný výkon i v těch nejnároč-
nějších podmínkách jak pro zemědělce, tak i pro službaře − 
to vše nabízí nová řada Elite.

VýbAVA VYHOVUJE VAŠiM pOtŘEbáM
New Holland nabízí modely manipulátorů v plné velkosti s označením LM6.32, 
LM7.35 a LM9.35. Poháněny jsou motory NEF o objemu 4,5 l, jež plní emisní 
normu Tier4A. Maximální výkon motorů je 121 k (CV). Tyto manipulátory jsou 
osazovány převodovkami PowerShift v konfiguraci 4F-3R (čtyři rychlosti vpřed 
a tři rychlosti vzad) s volbou převodového stupně na multifunkční páce, zatímco 
směr je měněn pomocí páky PowerShuttle. Hydraulické zubové čerpadlo dis-
ponuje průtokem 120 l/min a systém řízení umožňuje tři režimy logiky zatáčení 
kol pro speciální potřeby. Diferenciál přední nápravy je standardem, zatímco 
diferenciál zadní nápravy je volbou na přání. Transportní rychlost je až 40 km/h. 
Široké možnosti využití manipulátoru zahrnují práci jak na zemědělských far-
mách, tak i nasazení do podniků služeb. Pro ještě větší univerzálnost může být 
manipulátor vybaven zadním tažným zařízením a brzdovou soustavou přívěsu 
závislou na příslušné legislativě dané země.

Modely LM5.25 LM6.28 LM6.32 LM6.35Elite LM7.35 LM7.42 Elite LM9.35
Maximální zvedací výška (m) 5,78 6,35 6,10 6,10 7,00 7,00 9,10
Maximální zatížení (kg) 2 500 2 800 3 200 3 500 3 500 4 200 3 500



• Rozložení hmotnosti je v poměru 40 : 60.
 Výsledkem je, že není potřeba používat
 velká protizáváží pro zajištění stability
 stroje při práci. Samotný tvar rámu
 napomáhá rozložení hmotnosti, ale
 také zajišťuje tu správnou tuhost
 nosného celku.

• Vysouvací teleskopická část byla navržena speciálně pro
 modely LM Standard a LM Elite. Přední zalomení ramena
 má nyní úhel téměř 45° oproti předchozímu provedení
 s úhlem téměř 90°. Nový tvar přední části umožňuje sklon
 nářadí v úhlu 131° pro modely Standard a 142° pro modely
 Elite. Na přání může být nahrazen manuální zámek pracovního
 zařízení hydraulickým zámkem.

• Výložník je automaticky zajištěn
 ve svých koncových polohách.
 Hydraulické akumulátory obsta-
 rají hladký chod ramena bez
 rázového zatížení.
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rObUstNÍ kONstrUkCE

New Holland investoval více než 15 milionů dolarů do 
vývoje konstrukce všech nových modelů LM, jak ve 
verzi Standard tak i Elite. Další nemalé investice byly 
vloženy do nové výrobní linky pro automatické svařo-
vání ramena výložníku a rámu celého manipulátoru.

Nové zesílené rameno a čepy ga-
rantují jedinečnou životnost. Otěrové 
desky je možné rychle vyměnit. Ulo-
žení desek je řešeno pomocí šroubů, 
takže v případě údržby není potřeba 
žádné speciální nářadí.

Hydraulický válec vyrovnávání ramena je umístěn na 
jeho zadní straně, poblíž čepů pro vertikální nasta-
vování ramena. Hlavní zvedací hydraulický válec se 
nalézá na konvenčním místě, pod ramenem výložníku. 
Kompenzace vyrovnávání pracuje tak, že při zvedání 
výložníku je příruba pracovního nástroje naklápěna 
v opačném směru. Tento „inverzní chod“ napomáhá 
práci s břemenem pro zajištění řádné stability. Citlivé 
proporcionální ovládání ramena eliminuje rázové zatě-
žování. Výsledkem je vysoká životnost celého ramena. Jako výbava na přání je dodáváno 

odpružení ramena výložníku. Systém 
je aktivován z místa obsluhy a je na-
vržen k tomu, aby se snížilo rázové 
zatížení během práce v obtížném te-
rénu. Systém odpružení je automa-
ticky deaktivován, jakmile je rameno 
výložníku zvednuto nad 35°.

Hlavní rám stroje má tvar písmene „H“. 
Je vyroben z ocelových profilů o síle 
25 mm. Svařování rámu je plně robotizo-
váno. Výsledkem je vysoká pevnost v tahu 
a vyjímečná torzní tuhost. Masivní příruba 
uložení ramena zajišťuje správnou tuhost 
během manipulace s těžkým břemenem.
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spráVNý VýHLED prO NEJVYŠŠÍ VýkONNOst

Poznatky a zkušenosti firmy New Holland z vývoje a vý-
roby kabin pro traktory jsou aplikovány také do vývoje 
a výroby kabin pro nové modely manipulátorů řady LM. 
Nová kabina 360 VisionCab nabízí vysoký standard 
komfortu. Základem je vynikající výhled na pracovní ná-
řadí pro správnou manipulaci, jednoduché a pohodlné 
přejezdy, obsluha se necítí stísněně a má řádný prostor 
pro práci.

VÍCE prOskLENÉ pLOCHY
Hlavním cílem během vývoje nové kabiny 
360 VisionCab bylo odstranění tzv. „slepých 
míst“ ve výhledu na rameno výložníku zejména, 
v plně dolní a plně horní poloze. Toho bylo dosa-
ženo snížením předního panelu a modifikací 
tvaru palubní desky.

NÍZká HLADiNA HLUkU
Nejlepším způsobem, jak snížit hladinu hluku v ka-
bině, je odstranění jeho zdroje. Toho bylo dosaže-
no celou řadou konstrukčních úprav. Hladina hluku 
je nyní na hodnotě pouhých 75 dB(A). Nemalý 
podíl na tomto má také použití nových motorů, 
které jsou vybaveny systémem SCR, pro dosažení 
emisních limitů Tier4a.

OVLáDáNÍ MODELŮ LM stANDArD
Modely LM Standard mají elektrohydraulicky ovládanou 
multifunkční páku umístěnou na pravostranné konzoly. 
Páka řazení směru jízdy je na sloupku řízení. Tlačítko 
neutrálu a tlačítka řízení jsou také umístěny na multifunkční 
páce. Volant je možné sklopit směrem k řidiči. Na přání je 
možné instalovat vzduchem odpruženou sedačku. 

ŠEst VýDECHŮ kLiMAtiZACE
V kabině modelů LM Standard a Elite je 
instalována výkonná klimatizace se šesti 
výdechy pro udržení maximálního jízdního 
komfortu. Toto uspořádání také umožňuje 
udržet prosklenou kabinu v nezamlženém 
stavu jak v zimě, tak i v letních deštích. 
Kabina také nabízí otevírací zadní okno.

OVLáDáNÍ MODELŮ LM ELitE
Na modelech LM Elite je elektronicky ovládaná multi-
funkční páka umístěna na loketní opěrce sedadla, což 
je velmi pohodlné řešení, protože se pohybuje společně 
se sedačkou. Obsahuje tlačítko neutrálu, řadicí tlačítka 
a oproti modelům Standard navíc také tlačítka pro změnu 
směru jízdy. Volant je nastavitelný ve dvou směrech − 
výškově a jeho sklon. Opět na přání je možné instalovat 
vzduchem odpružené sedadlo řidiče.

priOritOU JE kOMFOrt ObsLUHY
Všechny modely LM poskytují vysokou úroveň 
komfortu obsluhy. To se týká nejenom uspořádání 
jednotlivých ovládacích prvků, ale také celé kabiny, 
do které se například velmi dobře nastupuje. 
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NOVÉ MOtOrY: 
ČistÉ, ŽiVÉ A VýkONNÉ
Modely manipulátorů LM Standard a LM Elite jsou poháněny čtyřválcovými 
motory NEF o objemu 4,5 litru, které plní emisní normu Tier 4A, a to pomocí 
technologie SCR. Stejné motory pracují v oblíbených traktorech řady T6, 
kde prokázaly vynikající provozní vlastnosti: nízkou náročnost na údržbu, 
hlavní servisní interval 600 Mh a celkově nízké provozní náklady. Jmenovitý 
výkon motoru pro modely LM Standard je 110 k (CV) a 129 k (CV) pro mo-
dely LM Elite. Maximální výkon pak je na hodnotě 121 k (CV) a 143 k (CV) 
při zátěžových otáčkách motoru 1800 pro model LM Standard a 1900 pro 
model LM Elite. Maximální výkon předchozího typu manipulátoru, řady 
LM5000 byl na hodnotě 120 k (CV). Pro snížení výkonnostních ztrát je setr-
vačník motoru spojen napřímo s převodovkou pomocí velkého HD měniče 
momentu o průměru 280 mm. Z převodovky je výkon přenášen přímo na 
přední a zadní nápravu. Modely LM Standard a modely LM Elite dosa-
hují maximální přepravní rychlosti 40 km/h. Zámek řízení zadní nápravy 
deaktivuje pracovní režim ovládání logiky řízení, pro ovládání pouze přední 
nápravy během transportu. 

ÚspOrA AŽ 10 % pALiVA
V porovnání s předchozími modely manipulátorů 
LM5000 mají poslední modely s motory Tier 4A 
více výkonu, ale také menší spotřebu paliva, a to 
až o 10 %. Ekonomika provozu je jasná.

LM ELitE − AUtOMAtiCkÉ FUNkCE
Modely LM Elite jsou vybaveny taktéž převodovkou Power-
Shift v provedení 6F/3R (šest rychlostí vpřed a tři rychlosti 
vzad) s funkcí automatického výběru převodového stupně. 
Efektivní převodové stupně 4, 5 a 6 vybírá převodovka v závis-
losti na zatížení. Tento režim je vhodný zejména pro přepravu. 
Maximální tažná kapacita je až 20 tun s brzděným přívěsem.

LM stANDArD − JEDNODUCHOst A EFEktiVitA
Plně powershiftová převodovka 4F/3R (čtiři rychlosti 
vpřed a 3 rychlosti vzad)  je instalována na modelech 
LM Standard. Obsluha volí převodový stupeň pomocí 
tlačítek na pravostranném modulu, kde je instalována 
multifunkční páka. Směr jízdy je pak volen pomocí 
páky umístěné pod volantem.

rEVErZACE VrtULE CHLADiČE
Každých šest minut změní chladicí vrtule soustavy chladičů 
na dobu 15 sekund směr otáčení. To pomáhá udržet sou-
stavu chladičů v čistotě. Soustava se skládá z chladiče mo-
toru, olejového chladiče a intercooleru stlačeného vzduchu 
sání motoru. Ve stejném cyklu pracují také dva elektrické 
ventilátory sloužící k chlazení okruhů chladičů klimatizace, 
paliva a převodovky.

pOHON VŠECH kOL 4 × 4 (4WD) A AUtOMAtiCká rEGULACE prOkLUZU
Standardní výbavou manipulátorů LM Standard a LM Elite je pohon 4 × 4 (4WD). 
Přední samosvorný diferenciál s omezeným prokluzem je standardní výbavou. 
Je vyvinut speciálně pro funkce teleskopických manipulátorů a přenáší až 45 % 
výkonu točivého momentu na přední nápravu pro zajištění správné trakce. Uzávěrka 
zadního diferenciálu je volba na přání pro modely LM Standard, u modelů LM Elite 
se jedná o standardní výbavu.

HYDrAULiCký brZDOVý sYstÉM
Brzdy jsou konstruovány pro dlouhou životnost s minimální údržbou. Brzdový systém 
s tzv. mokrými disky na obou nápravách je navržen speciálně pro práci ve vyšších 
transportních rychlostech. Hydraulické brzdy přívěsu jsou ve standardní výbavě. 
Parkovací brzda* je aktivována pomocí vypínače na přístrojové desce. 
*SAHP systém (brzdový systém aktivován pomocí síly pružiny brzdového válce)

OVLADAtELNOst A rEŽiMY ŘÍZENÍ
Při aktivaci řízení všech kol jsou modely LM Standard a LM Elite schopny se otočit na 
poloměru pohých 3,9 m. V transportním režimu je automaticky vybrán režim řízení pouze 
předních kol. Modely LM Elite mají funkci automatického zarovnání kol, při přepnutí 
z režimu řízení všech čtyř kol nebo krabího chodu na řízení přední nápravy.

VětŠÍ pNEUMAtikY
Standardně modely LM Standard a LM Elite jsou vybaveny pneumatikami s rozměrem 
460/70R24. Jedná se o ideální velikost pro všeobecné použití. Jako volba na přání 
mohou být použity pneumatiky s rozměrem 500/70R24. Pak je světlá výška v nejnižším 
bodě 415 mm. Ideální řešení pro práci v těžkém terénu.

Modely LM6.32, LM7.35, LM9.35 LM6.35 Elite, LM7.42 Elite
Jmenovitý výkon při 2200 otáčkách [kW/k (CV)] 81/110 96/129
Maximální výkon při 1800 otáčkách (1900 ot pro LM Elite) [kW/k (CV)] 89/121 105/143
Objem palivové nádrže (l) 140 140
Objem nádrže AdBlue (l) 27 27
PowerShift rychlosti (vpřed / vzad) 4/3 6/3
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VýkONNá HYDrAULikA, 
rYCHLý prACOVNÍ CYkLUs
Efektivní hydraulický systém je klíčovým prvkem produktivity manipulátoru. Správný objem a velikost hydraulických 
okruhů umožňují tu správnou efektivitu využívání hydraulického systému beze ztrát. Všechny nové modely LM Stan-
dard a LM Elite těží z více než patnáctiletého vývoje. Vývoj je směrován nejen na objemy průtoků, pro zrychlení pra-
covních cyklů, ale také na zajištění řádného výkonu v náročných podmínkách. Zbytečné přehřívání hydrauliky může 
mít za následek zbytečné energetické ztráty. Kromě základních funkcí je hydraulika použita pro ovládání zadních 
vnějších okruhů přívěsu. Další přídavné okruhy mohou být použity pro ovládání různých nářadí. 

ZUbOVÉ ČErpADLO − JEDNODUCHý 
OkrUH, pOkrOČiLÉ OVLáDáNÍ
Modely LM Standard jsou vybaveny zubo-
vým čerpadlem s průtokem 120 l/min. Pro 
optimalizaci výkonu jsou na multifunkční páce 
instalovány tlačítka pro elektrohydraulické 
ovládání okruhů. Pro správnou výkonnost je 
možné aktivovat hned několik hydraulických 
okruhů současně. 

VAriAbiLNÍ ČErpADLO − VYsOký VýkON HYDrAULikY 
i pŘi NÍZkýCH OtáČkáCH MOtOrU
Modely LM Elite jsou vybaveny výkonným axiálním pístovým čerpadlem 
s variabilním objemem až 140 l/min. Mezi hlavní výhody čepadla patří to, že 
je schopno variabilně dodávat průtok oleje v různých pracovních režimech 
i vysoký průtok oleje i při nízkých otáčkách motoru, ale také nízký průtok 
oleje v případě, že není požadován hydraulický výkon. To umožňuje odebírat 
pouze potřebný výkon motoru. Zbytek výkonu motoru je přenášen již jen 
na převodovku. Jakmile je požadován výkon, čerpadlo pracuje, když není 
potřebný výkon, čerpadlo nepracuje a šetří pohonné hmoty. 

Modely LM6.32 LM6.35 Elite 
LM7.35

LM7.42 Elite LM9.35

Čas hydraulického cyklu (bez zatížení)
Zvedání (sekund) 7,4 6,7 7,4 6,7 7,4
Spouštění (sekund) 5,6 5,2 5,6 5,2 5,6
Roztahování (sekund) 5,5 5,2 6,5 6,2 8,3
Zatahování (sekund) 3,7 3,7 4,4 4,5 6,3
Zvedání lopaty (sekund) 3,1 2,8 3,1 2,8 3,1
Spouštění lopaty (sekund) 3,2 2,9 3,4 2,9 3,4



3.4 m

MALý VELikOstÍ, 
VELký VýkONNOstÍ
U nejmenších modelů je pracovní šířka 1,80 m 
a 2,00 m, výkon motoru 75 k (CV) a 101 k (CV). 
Tyto malé kompaktní rozměry vyhovují široké-
mu spektru aplikací. Nicméně, malá velikost by 
neměla být zaměňována za malou výkonnost. 
I nejmenší model LM5.25 zvedá až do plného 
vysunutí 5,78 m celých 2500 kg. Taktéž i tyto 
modely jsou osazeny novými, čistšími moto-
ry, exteriér je upraven ve stylu New Hollandu 
a interiér ulehčuje svým vynikajícím výhledem 
do všech stran práci obsluze. 

ČistÉ MOtOrY s DpF
Oba malé modely manipulátorů, LM5.25 s výkonem motoru 75 k (CV) a LM6.28 
s výkonem motoru 101 k (CV), splňují taktéž přísné emisní limity normy Tier 4A, 
ale tentokrát pomocí technologie DPF, tedy filtru pevných částic, který zachycuje 
malé částice sazí, vznikající při procesu spalování. Můžete se spolehnout na to, 
že i v uzavřených prostorách bude příjemné pracovní prostředí.

JEDNODUCHÉ OVLáDáNÍ
V kabině je použita nová přístrojová deska. Mezi hlavní 
prvky patří tachometr, otáčkoměr a palivoměr. V centrální 
části se nachází LCB displej, ovládací tlačítka a indikátor, 
který informuje o stavu filtru DPF pevných částic. 

NOVý DEsiGN MULtiFUNkČNÍ pákY
Ve standardu se pomocí multifunkční páky ovládají 
dva hydraulické okruhy a dva proporcionální elektro-
hydraulické okruhy. Díky proporcionálním funkcím je 
celé ovládání hydrauliky hladší a přesnější. Na přání 
může být na multifunkční páce instalováno přepínání 
jízdy vpřed a vzad.

VýkONNá kLiMAtiZACE
Modely LM6.28 jsou vybaveny ještě výkonnějším 
systémem klimatizace. To zajistí správné pracovní 
prostředí i v těch nejteplejších letních dnech.

HYDrOstAtiCký pOJEZD
Malé kompaktní manipulátory jsou vhodné do stís-
něných prostor, kde je potřeba hodně manipulovat 
s břemenem. Právě pro časté změny směru jízdy je 
vhodný hydrostatický pojezd. Model LM5.25 nabízí jed-
norychlostní hydrostatickou převodovku a větší model 
LM6.28 má dvourychlostní hydrostatickou převodovku. 
Akcelerační pedál se používá samostatně pro rozjed. 
To je vhodné zejména pro velmi nízké rychlosti. Zde 
není nutné při práci používat pedál brzdy.

VYNikAJÍCÍ OVLADAtELNOst
Manipulátory umožňují řízení přední nápravy, 
obou náprav, popřípadě režim jízdy tzv. krabího 
chodu. Tyto možnosti jsou vynikající pro správ-
nou ovladatelnost stroje. U nejmenšího modelu 
LM5.25 je pak poloměr otáčení pouze 3,40 m, 
u většího modelu LM6.28 4,00 m.

sNADNá pÉČE − ZákLAD DLOUHÉ ŽiVOtNOsti
Kvalita výroby je samozřejmostí. Denní údržba je velmi 
jednoduchá. Díky bočnímu přístupu máte za několik 
minut zkontrolovány filtry a všechny provozní náplně.

VýkONNý HYDrAULiCký sYstÉM
Hydraulický průtok je 80 l/min u modelu 
LM5.25 a 110 l/min u modelu LM6.28. 
Na rameni mohou být namontovány až 
čtyři hydraulické okruhy pro ovládání za-
věšeného příslušenství. Další dva hydrau-
lické okruhy mohou být nakonfigurovány 
i v zadní části manipulátoru.

14 15 KOMPAKTNÍ LM5.25 A LM6.28

Modely LM5.25 LM6.28
Maximální vysunutí ramene m 5,78 6,35
Zvedací kapacita kg 2500 2800
Jmenovitý výkon motoru kW/k (CV) 55/75 74,5/101



• Kapota se jednoduše zvedá pomocí plynových
 vzpěr. To umožní snadný přístup k soustavě
 chladičů, motoru a filtru. Obsluha tak může
 během několika minut vykonat rutinní údržbu
 a čištění stroje.
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JEDNODUCHá ÚDrŽbA, spOLEHLiVý prOVOZ

Vývoj je jednoznačně směrován k tomu, aby údržba byla co nejjednodušší 
a spolehlivost co nejvyšší. Přesně tak jsou nové manipulátory LM navrženy.

Palivová nádrž s objemem 
140 litrů se plní pomocí velkého 
hrdla. Vedle umístěná nádrž na 
AdBlue má objem 27 litrů a je 
dimenzována tak, aby vystačila 
na pět plnění naftou. 

Na modelech Standard je pou-
ze devět mazacích míst denní 
údržby. Na modelech Elite 
jsou další tři navíc na nápravě. 
Všechny mazací body jsou 
umístěny tak, aby mazání bylo 
co nejjednodušší. 

FiNANCOVáNÍ
Společnost AGROTEC a. s. poskytuje 
svým zákazníkům komplexní služby spo-
jené s pořízením strojů NEW HOLLAND, 
a to včetně financování, které zajišťuje 
oddělení Afinance. Prostřednictvím 
tohoto oddělení vám pomůžeme získat 
finanční prostředky na realizaci vašeho 
podnikatelského záměru. K dispozici 
máte řadu výhodných finančních řešení, 
ať už formou leasingu či úvěru. Díky dlou-
hodobé spolupráci s našimi finančními 
partnery vám poskytneme financování na 
míru podle vašich požadavků a možností.

DOtACE
Prostřednictvím oddělení 
Afinance jsme pro vás 
schopni vyhledat dostupné 
dotační tituly a vyřídit veš-
kerou dokumentaci nutnou 
pro získání dotace na váš 
nový stroj.

pOJiŠtěNÍ
Jsou situace, které ani vy svým zodpovědným zachá-
zením se strojem nemůžete ovlivnit např. krupobití, 
vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou, apod. 
V takovém případě je hlavním cílem rychlé navrácení 
stroje do provozu a proto jsme vyvinuli balíček služeb 
POHODA, který vám přináší tři výhody: 
1. Strojní pojištění přesahující záruku
2. Krytí rizik havárie, živlu a odcizení
3. Povinné ručení
K tomu vám zajistíme vyřízení administrativy spojené 
s nahlášením pojistné události našimi servisními tech-
niky spolupracujícím likvidátorům. Dodatečné náklady 
spojené se servisním zásahem jsou tak minimální.

ŠkOLiCÍ CENtrUM
Nedílnou součástí technického servisu je školicí centrum, jehož hlavním úkolem 
je provádět školení či semináře pro:
1. obchodní zástupce dealerské prodejní sítě (obchodní a produktová školení),
2. servisní mechaniky (produktová a technická školení od základní až po 
 profesionální úroveň),
3. uživatele strojů (základní a pokročilá školení obsluh),
4. techniky emisních stanic (semináře diagnostiky motorů a palivových systémů),
5. provádět certifikaci servisních techniků a dbát na zvyšování jejich 
 odborných znalostí.
Neméně důležitou aktivitou školicího centra je začlenění jednotlivých servisních 
mechaniků do výukového programu New Holland WEB UNIVERSITY, kde 
přímo na portálu výrobce New Holland mají možnost se zapojit do on-line 
interaktivních školení.

kOMpLEtNÍ ŘADA 
pŘÍsLUŠENstVÍ
K dispozici máte celou řadu 
speciálních dílů. Díky nim můžete 
stroj připravit na použití ve velmi 
specifických podmínkách. Staňte 
se specialistou za všech okolností.

stAráME sE O VAŠE pODNikáNÍ, 
VáŠ ÚspěCH JE i NAŠE ZáLEŽitOst
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MODELY LM5.25 LM6.28
Maximální zvedací kapacita (kg) 2500 2800
Maximální zvedací výška (m) 5.78 6.35
Odpružení ramene
Plynulé ovládání − odpružení ramene O O
Motor
Typ 4 válce − Tier 4 Common Rail 4 válce − Tier 4 Common Rail
Objem motoru (cm3) 3331 3769
Plnění motoru Turbo compressor Turbo compressor
Maximální výkon ISO14396 − ECE R120 @ ot. [kW/k (CV)] 55,4/74,3 @ 2600 74,5/101 @ 2200
Jmenovitý výkon  ISO14396 − ECE R120 @ ot. [kW/k (CV)] 286 @ 1850 335 @ 1500
Vyhřívání pro studený start motoru ● ●

Převodovka
Hydrostatický pojezd Hydraulický jedorychlostní Hydraulický dvourychlostní
Brzdy
Aktivace Hydraulická Hydraulická
Všechna čtyři kola Brzděná dvě přední kola Brzděná dvě přední kola
Typ Disky ponořené v olejové lázni Disky ponořené v olejové lázni
Disky na nápravu 6 6
Nápravy
Uzávěrka diferenciálu (přední / zadní) ● / ●  ● / ● 
Objem náplní
Objem nádrže hydraulického oleje (l) 170 130
Objem nádrže paliva (l) 80 100
Hydraulika
Zubové čerpadlo (litrů za minutu / barů) 80 / 230 110 / 230
Hydraulické ovládání  Proportional  Proportional
Multifunkční páka s proporcionálním ovládáním ● ●

Multifunkční páka s proporcionálním ovládáním, F-N-R integrováno O O
Kabina
Maximální úroveň hluku [dB(A)] 80 80
Viditelnost z kabiny (°) 360 360
Nastavitelný volant ● ●

Režim řízení Přední kola / přední a zadní kola / krabí chod Přední kola / přední a zadní kola / krabí chod
Maják  ● ●

Mechanicky odpružené sedadlo  ● ●

Sedadlo Deluxe s pneumatickým odpružením O O
Topení  ● ●

Klimatizace O O
Indikátory zarovnání kol (pouze LM6.28) – ●

Štítek proti slunci (pouze LM5.25) O –
Komforntí balíček − stínítko, držák mobilu, náklonoměr – O
Alarm reverzace  ● ●

Osvětlení
Přední světla na střeše kabiny O O
Zadní světla na střeše kabiny O O
Osvětlení ramene O O
Kola a pneumatiky
Standardní 12 × 18 405/70 × 20
Volitelné 12 × 16.5 Industrial 405/70 × 24
Standard O Volitelně – Není dostupné

MODELY LM6.32 LM6.35 ELITE LM7.35 LM7.42 ELITE LM9.35
Rozměry a hmotnost
A Předsazení paletizačních vidlí (mm) 1200 1200 1200 1200 1200
B Rozvor (mm) 3000 3000 3000 3000 3000
C Předsazení od přední nápravy k uložení (mm) 1031 1031 1285 1285 1513
C1 Předsazení břemene od přední nápravy (mm) 1158 1158 1410 1410 1645
D Vzdálenost břemena od protizávaží (mm) 4985 4985 5239 5239 5472
D1 Vzdálenost protizávaží od uložení (mm) 4858 4858 5113 5113 5340
D2 Vzdálenost protizávaží od předních pneumatik (mm) 4450 4450 4450 4450 4450
E Celková délka (mm) 6190 6190 6451 6451 6672
F Rozchod (mm) 1873 1873 1873 1873 1873
G Světlá výška (mm) 415 415 415 415 415
Z Světlá výška od schůdku kabiny (mm) 550 550 550 550 550
N Šířka kabiny (mm) 1020 1020 1020 1020 1020
Q Maximální otevření vidlí (mm) 1185 1185 1185 1185 1185
Sekce vidlí (mm) 100 100 100 100 100
M1 Výška kabiny (mm) 2447 2447 2447 2447 2447
O Celková šířka (mm) 2340 2340 2340 2340 2340
Y Úhel sklopení vzad (°) 19 24 19 24 19
X Úhel sklopení vpřed (°) 109 118 109 118 109
Celkový úhel sklápění (X+Y) (°) 131 142 131 142 131
Poloměr otáčení pneumatik (mm) 3900 3900 3900 3900 3900
Celková hmotnost s vidlemi, plnými nádržemi a obsluhou (kg) 7935 7935 8000 8000 8580

MODELY LM6.32 LM6.35 ELITE LM7.35 LM7.42 ELITE LM9.35 
Maximální zvedací kapacita (kg) 3200 3500 3500 4200 3500
Maximální zvedací výška (m) 6,1 6,1 7,0 7,0 9,1
Motor
Typ 4 válce - NEF Tier 4A Common Rail
ECOBlueTM SCR systém (selektivní katalytická redukce) ● ● ● ● ●

Plnění motoru Turbo intercooler
Objem motoru (cm3) 4485
Povolené biopalivo B20**
Maximální výkon ISO14396 − ECE R120 @ ot. [kW/k (CV)] 89/121 @ 1800 105/143 @ 1900 89/121 @ 1800 105/143 @ 1900 89/121 @ 1800
Jmenovitý výkon  ISO14396 − ECE R120 @ ot. [kW/k (CV)] 81/110 @ 2200 96/129 @ 2200 81/110 @ 2200 96/129 @ 2200 81/110 @ 2200
Maximální točivý moment ISO14396 − ECE R120 @ ot. Nm 498 @ 1500 590 @ 1500 498 @ 1500 590 @ 1500 498 @ 1500
Převodovka
Typ PowerShift™
Rychlosti 4 × 3 6 × 3 Auto-Shift 4 × 3 6 × 3 Auto-Shift 4 × 3
Řazení rychlostí Zahrnuto na multifunkční páce
F-N-R integrováno na multifunkční páce – ● – ● –
F-N-R na sloupku řízení ● – ● – ● 
Transportní rychlost 40
Brzdy
Aktivace Hydraulické ovládání
Všechna čtyři kola Standard
Typ Disky ponořené v olejové lázni
Disky na nápravu 6 přední náprava − 4 zadní náprava
Parkovací brzda
Aktivace Přední náprava SAHR (aktivováno pružinou)
Typ Disky ponořené v olejové lázni
Nápravy
Samosvorný diferenciál na přední nápravě ● ● ● ● ●

Samosvorný diferenciál na zadní nápravě O ● O ● O
Objem náplní
Objem nádrže hydraulického oleje (l) 105
Objem nádrže paliva / AdBlue (l) 140 / 27
Objem motorového oleje (l) 12
Hydraulika
Zubové čerpadlo (litrů za minutu / barů) 120/240 – 120/240 – 120/240
Axiální pístové čerpadlo (litrů za minutu / barů) – 140/240 – 140/240 –
Ovládání ramene
Zvedání Pilot Electro Proportional Pilot Electro Proportional Pilot
Spouštění Pilot Electro Proportional Pilot Electro Proportional Pilot
Roztahování Electro Proportional Electro Proportional Electro Proportional Electro Proportional Electro Proportional
Hydraulické okruhy Electro Hydraulic Electro Proportional Electro Hydraulic Electro Proportional Electro Hydraulic
Čas hydraulického cyklu (bez zatížení)
Zvedání / spouštění (s) 7,4 / 5,6 6,7 / 5,2 7,4 / 5,6 6,7 / 5,2 7,4 / 5,6
Vysouvání / zasouvání (s) 5,5 / 3,7 5,2 / 3,7 6,5 / 4,4 6,2 / 4,5 8,3 / 6,3
Nářadí nahoru / dolů (s) 3,1 / 3,2 2,8 / 2,9 3,1 / 3,4 2,8 / 2,9 3,1 / 3,4
Kabina
Maximální úroveň hluku [dB(A)] 75
Viditelnost z kabiny (°) 360
Větrání Topení / ventilace / klimatizace
Sklápění volantu ● ● ● ● ●

Sklápění volantu a teleskopické nastavení výšky – ● – ● –
Jednodchá multifunkční páka Uložení na kabině Uložení na kabině Uložení na kabině Uložení na kabině Uložení na kabině
Volba režimu řízení Přední kola / přední a zadní kola / krabí chod
Výběr režimu řízení
Manuální výběr ● – ● – ●

Manuální výběr s automatických zarovnáním kol – ● – ● –
Kola a pneumatiky
Standardní 460/70 R24
Volitelné 500/70 R24

MODELY LM5.25 LM6.28
Rozměry a hmotnost
A Rozvor (mm) 2350 2800
B Předsazení od přední nápravy k uložení  (mm) 983 1200
C Vzdálenost břemena od protizávaží (mm) 4100 4670
D Rozchod (mm) 1500 1600
E Světlá výška (mm) 310 *350 / **390
F Vzdálenost zadní nápravy od protizávaží (mm) 763 650
G Šířka kabiny (mm) 860 940
H Výška kabiny (mm) 1990 *2040 / **2080
I  Celková šířka (mm) 1800 2000
Poloměr otáčení pneumatik (mm) 3400 4000
Celková hmotnost s vidlemi, plnými nádržemi a obsluhou (kg) 4800 6100
* 20“ pneumatiky  ** 24“ pneumatiky
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 &  AutORIZOVANí PRODEjCI

AGRIMA Žatec s. r. o. 
Žatec,  602 303 304
www.agrima.cz

AGROTECHNIC MORAVIA a. s. 
Olomouc,  602 514 420 
www.agrotechnicmoravia.cz

AGROSERVIS Záměl, s. r. o. 
Záměl,  603 487 522 
www.agroservis-zamel.wz.cz

ALS AGRO a. s.
Sedlnice,  603 284 360
www.alsagro.cz

ARBO, spol. s r. o.
Klatovy,  602 163 627
www.arbo-kt.cz

KVARTO, spol. s r. o. 
Bystřice u Benešova,  602 315 548 
www.kvarto.cz

RANK CAR s. r. o.
Slaný,  602 284 408
www.rankcar.cz

UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice,  602 142 477
www.un-com.cz

ZZN Polabí a. s.
Kolín,  725 797 340
www.zznpolabi.cz

Agrotec a. s. je importérem strojů značky New Holland do České republiky. 
Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých 
autorizovaných prodejních středisek nebo vlastních obchodních zástupců. 
Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se 
vzorně starají o své zákazníky, o VÁS.

Agrotec a. s., společně s jednotlivými výrobci, poskytuje autorizovaným 
prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních 
školení, logistickou podporu dodávek náhradních dílů a nezbytný 
technický servis.

U společnosti Agrotec a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás 
čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb 
tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.

Pořiďte si svůj stroj New Holland od autorizovaných prodejních středisek 
a firem, které podporu výrobce i importéra opravdu mají, a ne které se jen 
tak tváří. Určitě se vám to vyplatí.

AGROtEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče 
tel.: 519 402 191, fax: 519 402 194
www.eagrotec.cz/dealerska-sit

  www.eagrotec.cz


