MÁXIMA PRODUTIVIDADE: FPT CURSOR 9 E CURSOR 13 MOVEM OS TRATORES T8 E
T9 PLM INTELLIGENCE, DA NEW HOLLAND AGRICULTURE
Motorizações da FPT Industrial entregam alto desempenho, baixo consumo de combustível e
a já conhecida confiabilidade da marca da CNH Industrial
T8 traz duas novas versões com o FPT Cursor 9: T8.430 de 380 cv e T8.440 de 396 cv
29 de junho de 2021
A robustez e a potência dos novos tratores T8 e T9 PLM Intelligence, da New Holland
Agriculture, trazem consigo os atributos de máxima produtividade dos motores Cursor, da FPT
Industrial, aplicados em diferentes missões. As novas máquinas conectadas, com arquitetura
eletrônica embarcada de fábrica totalmente remodelada e voltada para a agricultura digital, vem
equipadas com o FPT Cursor 9 no T8, disponível em duas novas versões – T8.430, de 380 cv
de potência e T8.440, de 396 cv, e o FPT Cursor 13 no T9, assegurando alto desempenho,
baixo consumo e a já conhecida confiabilidade da marca da CNH Industrial.
De construção compacta, o FPT Cursor 9 MAR-I/Tier 3, de 8,7 litros e injeção eletrônica
Common Rail, traz conf igurações I-EGR+ (Recirculação Interna de Gases de Escape Plus) e
Light SCR (Redução Catalítica Seletiva Leve) nos sistemas de pós-tratamento, aumentando a
ef iciência na agricultura da precisão. Os turbocompressores eVGT controlados eletronicamente
garantem economia de combustível, com densidade de potência até 8% superior à média dos
competidores de classe. O resultado são respostas imediatas para situações que demandam
muita potência e torque e por consequência, custos mais baixos.

FPT Cursor 9

No New Holland T8, o FPT Cursor 9 equipa as versões T8.295, T8.325, T8.355 e T8.385, com
250 cv, 280 cv, 311 cv e 340 cv, respectivamente, além das novas versões T8.430, de 380 cv,
e T8.440, de 396 cv, ambas com nova concepção de potência para tratores de chassi rígido.
A última geração do FPT Cursor 13 equipa os New Holland T9.480, T9.565, T9.600 e T9.700,
com 426 cv, 507 cv, 542 cv e 629 cv, respectivamente. Além da força e reserva de torque, esta
poderosa unidade de 12,9 litros se destaca pela robustez e baixo custo de manutenção,
f azendo com que os tratores estejam entre os mais tecnológicos e confiáveis do mercado.

FPT Cursor 13
Exclusiva tecnologia de pós-tratamento da FPT Industrial, o I-EGR+ dispensa a necessidade
de Arla 32 e manutenção periódica, com turbocompressores de alta ef iciência. Para o Light
SCR o pós-tratamento conta com sensores de NOx e de temperatura.
“Os motores Cursor foram projetados para máximo rendimento em aplicações que exigem alta
produtividade. O produtor que busca aprimorar a gestão de f rotas pode ter a certeza de que
terá a tecnologia mais robusta aliada aos menores custos operacionais”, afirma o especialista
de Marketing Produto da FPT Industrial, Edinilson Almeida.
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
Lançada pela primeira vez em 1998, a Família Cursor passou por várias melhorias contínuas
para se manter em dia com as crescentes exigências dos clientes, sem deixar de atentar aos
mais rígidos padrões de emissões, of erecendo sempre inovações tecnológicas como
turbocompressores de geometria variável, injeção Common Rail de alta pressão, novos
materiais e tecnologias revolucionárias de pós-tratamento.

Um a cada três tratores e duas colheitadeiras vendidos no Brasil são movidos pela FPT
Industrial, marca líder em powertrain com mais de 690 mil motores em circulação somente na
América do Sul.

A FPT Industrial é uma empresa do Grupo CNH Industrial voltada ao design, produção e comercialização de sistemas
de propulsão para veículos on road e off road, máquinas agrícolas e de construção e também aplicações marítimas e de
geração de energia. Com uma gama de produtos diversificada, a FPT Industrial trabalha com potência máxima de 31 kW
(42 hp) até 740 kW (1006 hp), cilindradas de 2,2L a 20L, transmissões com torque máximo de 200 Nm a 500 Nm, eixos
dianteiro e traseiros de 2 toneladas a 32 toneladas e geradores de energia com potência máxima de 30 kVA a 700 kVA.
Líder mundial na produção de powertrain e de venda de motores GNV, a companhia conta com aproximadamente 8.400
colaboradores em todo o mundo distribuídos em 10 plantas, sendo duas delas na Amér ica Latina – em Sete Lagoas
(MG/Brasil) e em Córdoba (Argentina) – e sete centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), entre os quais um em
Contagem (MG/Brasil). Tudo isso faz da FPT Industrial, uma empresa completa e que impulsiona o futuro por meio da
sua tecnologia. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com e www.blogdafpt.com.br ou acompanhe as
novidades da marca no Facebook e no Linkedin.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) uma das líderes globais no setor de bens de capital com experiência
industrial reconhecida, tem uma ampla gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que
pertencem à empresa é uma força internacional de destaque em seu setor específico: Case IH, New Holland Agriculture
e Steyr para tratores e máquinas agrícolas; CASE Construction Equipment e New Holland Construction para
equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais; IVECO BUS e Heuliez Bus para ônibus
urbanos e rodoviários; Iveco Astra para veículos de pedreira e construção; Magirus para veículos de combate a incêndio;
Iveco Defence Vehicles para defesa e proteção civil; e FPT Industrial para motores e transmissões; CNH Industrial Capital
para serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com.
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