
NEW HOLLAND RUSTLER
12O | 125



MODELOS 125 Gasolina 120 Diesel

Motor
Marca Kawasaki FH680D Kubota D722

Cilindrada 675 cc 719 cc

Cilindros 2 3

Potência 23 cv 20 cv

Refrigeração Ar Ar

Tanque de combustível 24,6 L 24,6 L

Velocidade máxima 40,2 km/h 40,2 km/h

Transmissão
Transmissão CVT CVT

Engate da tração Automático Automático

Diferencial traseiro Autoblocante Autoblocante

Sistema elétrico 12V 12V

Sistema de direção Coroa e pinhão / Coluna rebatível Coroa e pinhão / Coluna rebatível

Freios A disco / Acionamento hidráulico A disco / Acionamento hidráulico

Suspensão
Suspensão dianteira Independente Independente

Suspensão traseira Braços duplos independentes Braços duplos independentes

Estrutura / Chassi
Freio de estacionamento Acionado e liberado por pedal Acionado e liberado por pedal

Freio de estacionamento Alumínio tubular aeronáutico Alumínio tubular aeronáutico

Basculamento da caçamba Manual Manual

Dimensões da caçamba (C x L x A) 121,9 cm x 126,5 cm x 27,7 cm 121,9 cm x 126,5 cm x 27,7 cm

Capacidade de carga na caçamba 362,9 kg 362,9 kg

Capacidade total de carga 657,7 kg 657,7 kg

Medidas
Comprimento total 3,1 m 3,1 m

Bitola 0,45 m 0,45 m

Largura total sem retrovisores 1,5 m 1,5 m

Largura total com retrovisores 1,6 m 1,6 m

Altura total 2,1 m 2,1 m

Distância entre eixos 2,07 m 2,07 m

Distância do solo 0,2 m 0,2 m

Peso total sem bateria 657 kg 724 kg

Raio de giro 0,35 m 0,35 m

Pneus Lameiro / 25 x 11 - 12 Lameiro / 25 x 11 - 12

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

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.
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   No seu concessionário:

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

O Top Service é a nossa central de relacionamento com o 
cliente. É mais um canal de comunicação da New Holland 
para falar com o produtor. Esse contato direto significa mais 
agilidade no atendimento e mais facilidade para você. 
Top Service. É a New Holland cada vez mais próxima de você.

www.newholland.com.br

ESPECIFICAÇÕES

*Todas as informações acima referem-se a veículos de 2 lugares.


