
NEW HOLLAND RUSTLER™ 120



RUSTLER™2 3

Of u nu op de boerderij het vee voedert, omheiningen herstelt of gewassen controleert, of indien u
een opzichter nodig hebt op het bouwterrein, de golfbaan of het park: de New Holland Rustler 120
koppelt een krachtig vermogen aan een ultravlotte rit, zodat u elke taak met vertrouwen kunt
uitvoeren, altijd en overal.
De Rustler 120, beschikbaar in twee modellen, één voor gebruik op de weg en één voor op het
terrein, zorgt ervoor dat bestuurders hun beroepsleven optimaliseren, ongeacht het karwei. 

KWALITEITSVOL ONTWERP
Een chassis uit roestvrij en corrosiebestendig
aluminium met luchtvaartkwaliteit gaat na jaren
van intense arbeid en avontuur nog altijd mee. 

VOOR ELKE TAAK, ALTIJD EN OVERAL.

VOLLEDIG GEHOMOLOGEERDE
ROLBEUGELSTRUCTUUR
Een volledig gehomologeerde rolbeugelstructuur
en standaardveiligheidsgordels garanderen de
veiligheid van de inzittenden op elk moment.

LUXUEUZE BESTUURDERSCABINE
Een ruim platform verzekert rijcomfort voor u en
uw passagier. Dankzij de ergonomische lay-out
vindt u de bedieningen precies waar u ze
hebben wil.

EENVOUDIGE EN BIJZONDER 
EFFICIËNTE CVT-RIEMTRANSMISSIE 
Eén versnelling in elke richting, zodat u niet
voortdurend moet schakelen om de
maximumsnelheid van 40 km/u op de weg 
te behalen. De CVT kan volledig waterdicht
uitgevoerd worden om in water of modder 
te werken.

TOONAANGEVENDE
OPHANGING
Dubbele A-armophanging vooraan met
veeromwikkelde schokdempers en
zwaaiarmophanging achteraan met
veeromwikkelde schokdempers leveren
een maximale tractie en het grootste
rijcomfort in zijn klasse.

EEN 4WD-SYSTEEM DOET 
HET DENKWERK VOOR U
Vaarwel knoppen indrukken,
hendels of versnellingen bedienen.
Dankzij de automatische 4WD en
de differentieelsloten blijft u aan de
slag, in elke situatie.

BETROUWBARE
KRACHTBRON
Bewezen zuinige 3-
cilinderdieselmotor van 
20 pk met vloeistofkoeling. 



EEN STEVIGE EN BETROUWBARE WERKPARTNER
De Rustler 120 is de ideale machine voor wie een krachtig en
betrouwbaar terreinvoertuig nodig heeft, zoals professionals uit
de landbouw, groundcare, bosbouw en nutssectoren.

NIEUWE PANORAMISCHE CABINE VOOR RUWE
OMGEVINGEN
De Rustler™ 120 kan door de dealer worden uitgerust met de nieuwe
cabine die wordt gekenmerkt door 360° zicht, meer comfort en
volledige bescherming in strenge klimaten en ruwe omgevingen. De
vorm van de cabine kan volledig worden aangepast: van een
volledige cabine tot enkel dak en voorruit.

ELKE LADING, OP ELK MOMENT
Een robuust kantelbaar laadplatform, een aanhangwagen met
trekstang voor zwaar sleepwerk en plaats voor een passagier.
De Rustler handelt alles moeiteloos af!

RUIME KEUZE
De Rustler kan afgestemd worden op
ieders behoefte. U kunt kiezen tussen
terrein- of modderbanden, een manueel
of elektrisch kipbaar laaddek, een bank
of kuipstoelen en nog veel meer.

GROTE LAADCAPACITEIT
Het ruime laadplatform achteraan, met
zijpanelen uit gepoederlakt staal, kan
tot 476 kg dragen en kan elektrisch
kiepen (optie).

TREKHAAK ACHTER VOOR
EXTRA VEELZIJDIGHEID
De Rustler 120 kan voorzien
worden van een achtertrekhaak,
die tot 797 kg kan voortslepen.

NIEUWE EN EXCLUSIEVE SEMI-
ONAFHANKELIJKE GEVEERDE
ACHTERBRUG MET 4 ARMEN
Dit exclusieve systeem combineert de prestaties
van een onafhankelijke vering met de sterkte van
een massieve as, is 15 % lichter, pakt uit met
verbeterde duurzaamheid en trekkracht, heeft
minder kwetsbare onderdelen en wordt
gekenmerkt door een grotere bodemvrijheid,
zelfs wanneer het voertuig volgeladen is.



SPECIFICATIES

MODELLEN RUSTLER 120

BIJ UW DEALER

Bezoek onze website: www.newholland.com
De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is
mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 09/13 - TP01 - (Turijn) - 100013/NLO

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Motor

Aantal cilinders / Type / Cilinderinhoud / Emissie 3-cilinder / Diesel / 719 cc / TIER3

Vermogen (bij 3600 tpm) (pk/kW) 20 / 14,9

Koeling Vloeistof

Inhoud brandstoftank (liter) 24,6

Transmissie

Type Riemtype CVT (Continu Variabele Transmissie)

Omkeerinrichting Mechanische ‘vooruit / achteruit’-keuzeschakelaar

Snelheidsbereik vooruit / achteruit (km/u) 40 / 24

Assen

4WD-koppeling Automatisch – vierwielaandrijving

Voor- / Achterdifferentieel Automatisch – ingeschakeld bij slip 

Elektrisch systeem 12 volt, 500 cca

Stuurinrichting

Type Tandheugel & rondsel met verstelbare stuurkolom

Draaistraal (mm) 3500

Chassis

Framechassis Buisvormig, roestvrij en niet-corrosief 6061-aluminium 

met luchtvaartkwaliteit

Ophanging – Vooraan Onafhankelijke dubbele A-armen met veeromwikkelde schokdempers

Ophanging – Achteraan Vaste as, zwaaiarm met veeromwikkelde schokdempers

Remmen 4-wiel, hydraulische schijven

Parkeerrem Voetbediende inschakeling, handbediende uitschakeling

Afmetingen & gewicht

Totale lengte (mm) 3090

Totale breedte – met spiegel / zonder spiegel (mm) 1480 / 1615

Totale hoogte met rolbeugelstructuur (mm) 2090

Wielbasis (mm) 2070

Spoorinstelling: Voor / Achter (mm) 1240

Bodemvrijheid (differentieel) (mm) 208

Bodemvrijheid vanop de grond (mm) 307

Grootte laadbak (l x b x h) (mm) 1220 x 1260 x 280

Hoogte laadplatform (mm) 864

Platformcapaciteit (kg) 476

Maximaal toelaatbaar brutogewicht voertuig (kg) 1368

Leeggewicht (kg) 724

Maximale sleepcapaciteit (kg) 797

Banden

Modder / Terrein 25 x 11-12, 4 lagen / 25 x 10,5-12, 4 lagen N
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