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OPTIMAL STYRKE OG EFFEKTIVITET TIL 
FREMTIDENS BLANDEDE LANDBRUG
MAKSIMAL ALSIDIGHED
Skræddersyet produktivitet er standardudstyr på de syv modeller i T6 Serien. Design din helt egen traktor ud fra den
omfattende liste af produktivitetsfremmende funktioner som f.eks. frontlift, frontlæsser, lav- eller standardprofil førerkabine,
fire eller seks cylinder motorer, en konstant variabel Auto Command™ transmission eller en semi-powershift Electro
Command™ transmission samt et imponerende effekt-til-vægt forhold på blot 28,6 kg/hk, som fuldender pakken. 
På landevejen, i marken, til opgaver på gården eller kvægbrug - T6 dækker det hele.

STYRKE OG PRODUKTIVITET
T6 traktorer er udstyret med avanceret ECOBlue™ SCR-teknologi, som opfylder Tier 4A standarden. 
Din Nef motor udleder kun kølig og ren frisk luft for optimal forbrændingseffektivitet og maksimal præstation. 
Den imponerende 42% momentstigning sikrer hurtig reaktion og automatisk motorstyringsteknologi giver dig op til ekstra 
40 hk, så produktiviteten bevares under selv de mest krævende arbejdsforhold.

TOTAL KØREGLÆDE
“Design med fokus på føreren for optimal komfort og produktivitet dagen igennem.” Dette er filosofien bag T6 arbejdspladsen.
Horizon™ kabinen tilbyder utroligt lavt lydniveau på blot 71 dBA og bevarer en silkeblød kørsel ved hjælp af Comfort Ride™
kabineaffjedring og Terraglide™ forakselaffjedring. Det prisvindende SideWinder™ II armlæn på Auto Command modellerne
forbedrer den ergonomiske og intuitive betjening. Færre armbevægelser med det effektive Fast Steer™ system og kombineret
med en SuperSteer™ foraksel, er T6 den absolut mest adrætte traktor på markedet.

LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER
ECOBlue™ SCR-teknologien sikrer omfattende brændstofbesparelser, som vil reducere dine regninger med op til 10% 
og samtidig øge produktiviteten. Mere for mindre – Ja tak! Den effektive Auto Command™ konstant variable transmission 
vil altid bevare det optimale forhold mellem motor og transmission for yderligere at mindske dine brændstofudgifter.
Har du brug for mere? De lange 600 timers serviceintervaller er stadig førende i branchen.



Nominel effekt (hk)

Max. effekt (hk)

T6.120

T6.140

T6.150

T6.160

T6.155

T6.165

T6.175

121

121

133

143

126

137

154

hk

Motoromdrejninger

EPM i henhold til belastning af PTO, transmission og hydraulik.
* Max. effekt med EPM ikke tilgængelig for T6.120.

Til krævende opgaver, f.eks. med jordgående redskaber, 
vil T6 levere disse max. effektværdier.

Max. effekt med EPM (hk)

T6.120*

T6.140

T6.150

T6.160

T6.155

T6.165

T6.175

121*

143

154

163

154

165

175

Dette er max. motoreffekt, som T6 Serien kan levere til mobile
PTO-opgaver og transportarbejde ved høj hastighed.

PRÆCIST, SOM DER STÅR PÅ MOTORHJELMEN
T6 Seriens præstation kan umiddelbart aflæses af enhver bruger.
Hvordan? Meget enkelt – det står på motorhjelmen. De første to cifre 
‘T6’ henviser til traktorens kategori og de følgende tre, for eksempel ‘175’,
viser max. hestekræfter med automatisk motorstyring, rundet op til de
nærmeste fem, eller max. effekt, når det gælder T6.120. Det er blevet
endnu lettere at identificere din traktor. Hvordan? Modeller, som ender 
på ‘0’ har fire-cylindermotorer og seks-cylindermotorer slutter med et ‘5’.
Hvad betyder det for dig? Du kan købe din T6 i sikker forvisning om, 
at dens præstation vil svare til dine behov.

EPM bånd

Nominelle hk er en nyttig
reference, men er som regel
overgået af maks. hk tallene
under arbejde med eller uden
aktiv EPM.

T6.120

T6.140

T6.150

T6.160

T6.155

T6.165

T6.175

110

110

121

131

116

125

140
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FREMSTILLET TIL AT DÆKKE DINE BEHOV

New Holland ved godt, at ikke to landbrug er ens, så vi
har udviklet T6 Serien med traktorer, som kan specificeres
præcist efter førerens individuelle behov. Hvis du nogen-
sinde har drømt om at designe din egen traktor, så kan
denne drøm gå i opfyldelse med den nye T6 Serie.

VÆLG MELLEM STANDARD
ELLER LAVT TAG
Der er to typer tag til rådighed for
alle modeller i serien. Low Profile
er det perfekte valg til landmænd
med husdyrhold, som skal ind 
og ud af lave staldbygninger,
men stadig ønsker samme gode
loftshøjde indvendigt i kabinen.
Standard taghøjden er velegnet 
til de generelle opgaver i marken.

SPECIALTILPASSET UDVALG 
AF TRANSMISSIONER
Den mekaniske Dual Command™
transmission tilbyder ukompliceret
enkelhed. Semi powershift Electro
Command™ transmissionen er
perfekt til hyppige transportopgaver
samt jordbearbejdning ved høj
hastighed og Auto Command™
konstant variabel transmission 
sikrer optimal præcisionseffektivitet.

ALSIDIGT LÆSSER- OG 
FRONTLIFTUDVALG
Hele serien er kompatibel med 
New Holland’s 700TL læsserserie, 
og sikrer dig optimal tryghed med
komplet overholdelse af FOPS 
(Falling Object Protection System) 
normen for beskyttelse mod nedfaldende
genstande. Som ekstraudstyr sikrer
SuperSteer™ foraksel hurtige vendinger
ved forageren for maksimal produktivitet.

Modeller T6.155 T6.165 T6.175
Armlæn type Classic Classic Classic
Dual Command™ transmission (40 km/t.) O O O

Electro Command™ transmission (40 km/t.) � � �

Electro Command™ transmission (40 km/t. ECO) O O O

� Standard    O Ekstraudstyr



VÆLG MELLEM 4- OG 
6-CYLINDREDE MOTORER
T6 Serien er tilgængelig med både 4- og 6-cylindrede
motorer, alle med ECOBlue™ SCR-teknologi. T6 giver dig
frihed til at vælge den løsning, som passer bedst til netop
dine behov.

ET ARMLÆN, SOM PASSER PERFEKT TIL DIG
Auto Command™ traktorerne er monteret med 
New Hollands prisvindende SideWinder™ II armlæn,
komplet med CommandGrip™ håndtag og IntelliView™ III
monitor som standard. Electro Command™ og 
Dual Command™ modellerne har den klassiske konsol.

SUPERSKARPE VENDINGER 
MED NEW HOLLAND
New Holland prioriterer alsidighed
højt, og du kan derfor vælge mellem
tre forskellige aksler. Standardaksel
for traditionel effektivitet, Terraglide™
affjedret foraksel giver dig silkeblød
kørsel eller vælg SuperSteer™
foraksel, som giver fremragende
manøvrering overalt!

OPFYLDER DINE BEHOV TIL
HYDRAULIK
Der er tre hydrauliksystemer til rådighed:
standard åbent center system med en
kapacitet på 80 liter/min. og til meget
intensivt hydraulikarbejde med f.eks.
kartoffeloptagere, vil 113 liter/min. lukket
center load sensing pumpen være 
det naturlige valg. Auto Command
modellerne har et hydraulikflow på 
125 liter/min.

STORT UDVALG AF FARVER 
OG DÆKMONTERING
Vælg Blue Power versionen for 
at fejre New Holland’s fantastiske
succes med prisen for Årets Traktor.
Eller måske er du mere interesseret 
i kommunetraktorudgaven. Du kan
også vælge mellem det store 
udvalg af landbrugs-, skov- eller
kommunedæk afhængig af, hvad 
der bedst dækker netop dine behov.

Modeller T6.120 T6.140 T6.150 T6.160
Armlæn type Classic Classic SideWinder II Classic SideWinder II Classic SideWinder II
Dual Command™ transmission (40 km/t.) O O – O – O –
Electro Command™ transmission (40 km/t.) � � – � – � –
Electro Command™ transmission (40 km/t. ECO) O O – O – O –
Auto Command™ Konstant variabel transmission – – � – � – �

� Standard    O Ekstraudstyrll    – Ikke tilgængelig



360° UDSYN,
DESIGNET
OMKRING
FØREREN

FØRERKABINE6 7

Ønsker du perfekt udsyn? Så er branchens
førende kabine, New Holland’s Horizon™,
den perfekte løsning med uhindret udsyn
for optimal produktivitet på gården, i
marken og på landevejen. Altid. Arbejder
du med frontlæsser? Vælg vores fuldt
oplukkelige fritsynstag som fra førersædet
giver perfekt udsyn til den fuldt hævede
læsser. Undgå spild og undgå hold i
nakken. Nyd stilheden i kabinen med det
utroligt lave lydniveau på kun 71 dBA.

GOD PLADS TIL OPBEVARING
Det har aldrig været lettere at holde
kabinen ren og ryddelig. Der er monteret
elastikstropper bag på instruktørsædet,
perfekt til sikker opbevaring af
dokumenter eller fakturaer. Det ekstra net
foran på instruktørsædet er velegnet til
opbevaring af f.eks. arbejdshandsker. 

SILKEBLØD KØRSEL GIVER OPTIMAL KOMFORT
Standard deluxe, luftaffjedret sæde sikrer optimal komfort.
For førere, som tilbringer mange timer i traktoren, er endnu
højere komfort med opvarmet, semi-aktivt Auto Comfort™
sæde også værd at overveje. En stor luftbeholder, som
kompenserer for ujævnt terræn, kombineret med Comfort
Ride™ førerkabineaffjedring, sikrer dig optimal blød kørsel.
Som ekstraudstyr kan monteres et polstret instruktørsæde 
i fuld størrelse, der kan foldes sammen til en arbejdsplads,
når det ikke er i brug.



KONTROLCENTER
Betjening af air-condition, lyspanel, 
ekstra opbevaringsplads og radio er
samlet i en fælles ergonomisk gruppe. 
En Bluetooth RDS/MP3-radio er monteret
som standard. Ikke alene kan du besvare
telefonopkald håndfrit, du kan også lytte 
til din yndlingsmusik, enten direkte fra 
din MP3-afspiller eller via et USB-stik.

UBESVÆRET KONTROL 
AF KLIMAET I FØRERKABINEN
Air-condition systemet har dual-zone
teknologi for at sikre høj præstation under
selv de varmeste somre og de koldeste
vintre. Individuel indstilling af op til 12
dyser styrer luftflowet for optimal komfort til
hele kroppen eller utrolig hurtig af-isning af
forruden. Betjeningsfunktionerne, monteret
i C-stolpen, falder perfekt i hånden og kan
let justeres under kørslen.

STÆRKE LYGTER TIL MØRKE NÆTTER
Alle modeller er som standard monteret 
med en komplet serie arbejdslygter, der 
kan indstilles efter enhver opgave med 
en belysning, som gør nat til dag. Lygterne
betjenes let fra et separat panel i kabinen, og
som ekstraudstyr tilbydes intensive HID-lygter.



INTELLIVIEW™ TOUCHSCREEN MONITOR
Få alle de nødvendige informationer ved et hurtigt
blik. Vælg mellem standard IntelliView™ III eller 
26,4 cm widescreen IntelliView™ IV monitor. 
Nyd fingerspidsjustering af alle hovedindstillinger 
og fuld kompatibilitet med New Holland IntelliSteer®

styresystemet.

• Hæve-/sænkeknapper for bagerste lift. 
For at hæve eller sænke frontliften trykkes
på knappen bagerst på Command Grip
samtidig med hæve/sænkefunktionen.

• Mulighed for IntelliSteer® auto-styring
med automatisk tilkobling af styring.

• Frem/bak vendekontakt.

• Fingerspidskontrol af 
op til to fjernventiler.

• Foragerautomatik, HTS. 
Tryk for at indspille, lagre og
aktivere automatiske funktioner 
for vendinger ved forager.

Behagelige soft-touch knapper med
bagbelysning giver endnu lettere 
betjening, når mørket er faldet på.

As awarded by The Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture and Design.

SIDEWINDER™ II ARMLÆN & COMMANDGRIP™ HÅNDTAG8 9

SIDEWINDER II: OPTIMAL
ERGONOMISK ARBEJDSGLÆDE
T6 Auto Command traktorerne tilbyder avancerede egenskaber med let og intuitiv
anvendelse. Hvordan? Vi har lyttet til vore kunder og udviklet SideWinder™ II armlænet
for at forenkle din arbejdsdag. Alle de vigtigste betjeningsfunktioner er tilgængelige via
armlænet. Speeder, transmission og hydraulik. Al betjening foregår ubesværet og
præcist, og der er let adgang til flere avancerede funktioner. Og så har du fordelen af
SideWinder™ opgraderinger baseret på erfaringerne fra T7, T8 og T9 traktorserierne.
Det tager ikke lang tid at få fuld kontrol over din T6 traktor.



LET ADGANG TIL AVANCEREDE FUNKTIONER
Tryk på symbolet. Aktiver funktionen. Det integrerede kontrolpanel,
ICP, giver let adgang til avancerede arbejdsfunktioner. Det er ikke
nødvendigt at bladre gennem flere menuer for at indstille Terralock™
trækstyring, HTS foragerautomatik, Auto-PTO eller ESM motor-
omdrejningsstyring.

LANDBRUGSDRIFT PÅ LUKSUSKLASSE
T6 luksuspakken er designet til førere, som tilbringer mere tid inde i kabinen end udenfor.
Komplet læderrat og behageligt kvalitetstæppe med logo er standard på Auto Command
modellerne. For yderligere luksus tilbydes lædersæde. Der kan vælges tonet bagrude for at
mindske blænding og sikre kølighed på selv de varmeste dage. Der kan endvidere monteres
opvarmede for- og bagruder.

• Specialtilpasset placering af musen til
hydraulisk joystick og lift er tilgængelig 
som fabriksmonteret ekstraudstyr.

• Vælg kontakt- eller joystickbetjening 
af 3. og 4. fjernventil.

• Gå op til de ønskede motoromdr., vælg 
motoromdrejningsstyring, hvorefter
omdrejningerne er faste. 

• Tryk på foragerautomatikknappen 
for at indspille og afspille de mest 
anvendte funktioner. 

• Aktiver Terralock for automatisk til- og
frakobling af 4WD og differentialespærre.

• Auto-PTO til- og frakobler både 
forreste og bagerste PTO under 
vendinger ved forager.

• Omgående til- og frakobling af PTO.

• Multifunktion-joystick. Kan indstilles til
betjening af frontlift, læsser eller fjernventiler.

• Belastningskontrol. Vælg lavere max. 
kørehastighed for brændstofbesparelse.

• Elektroniske fjernventiler. Lettilgængelig
fingerspidsbetjening af hydraulik. 
Flow og timing justeres let ved hjælp 
af IntelliView™ III touchscreen.

• Mus til liftbetjening. Løft tunge monterede
redskaber med optimal præcision. 

• Fuld adgang til flere avancerede
kontrolfunktioner under det polstrede armlæn.

• Elektronisk SideWinder™ II justering. Sæt
armlænet i den position, der passer dig bedst.



NEW HOLLAND STYRESYSTEMER,
SOM PASSER TIL DINE BEHOV

FULDT INTEGRERET INTELLISTEER® STYRING
New Holland tilbyder en lang række styresystemer, som kan tilpasses efter dine individuelle behov. Udstyr din T6 med
fabriksmonteret IntelliSteer, som er let at opgradere. Kombineret med PLM® softwarepakkerne vil du opleve den mest
produktive og effektive landbrugsdrift til dato.

FABRIKSMONTEREDE STYRESYSTEMER - AUTO COMMAND MODELLER
T6 Auto Command traktorer kan udstyres med et fuldt integreret New Holland designet og udviklet IntelliSteer®

auto-guidance system. Ved tilpasning af DGPS- eller RTK-teknologi til fuldt integreret kontrol, sikrer IntelliSteer en parallel
præcision mellem trækkene på op til 1 - 2 cm*. IntelliSteer® er perfekt til præcisionsarbejde under selv de mest krævende
forhold. Det er udviklet til at forbedre førerens præstation og komfort. Alt dette og mere til blot ved et tryk på en knap.
* Ved brug af RTK-korrektionssignal.

INTELLIVIEW - SYNLIG INTELLIGENS
IntelliView™ III og ultra-widescreen 26,4 cm IntelliView™ IV farve
touchscreen monitorer kan bruges til kontrol af New Holland
auto-guidance systemer og er fuldt kompatibelt med IntelliSteer®

systemet. IntelliView™ monitorer giver mulighed for
fingerspidsprogrammering af en række styrespor, fra lige A-B
træk til de mest avancerede, tilpassede kurver. Du kan også let
og hurtigt skræddersy dine personlige indstillinger og overføre
data ved hjælp af PLM® softwarepakker.

INTEGREREDE KONTROLSYSTEMER
New Holland IntelliSteer® System benytter
indbyggede T3™ jordbundskompenserende
korrektionssignaler (rulning, hældning og
slingren) til at holde Navigation Controller II
informeret om traktorens placering. Der er
yderligere integreret en kontrolventil i
hydrauliksystemet, som omdanner signalerne
fra Navigation Controller II til hydrauliske
bevægelser af styresystemet.

PLM® STYRING10 11



NH 372 MODTAGERE
NH 372 modtageren er i stand til
at arbejde sammen med EGNOS-,
OmniSTAR-, GLONASS- eller RTK-
korrektionssignaler. Til RTK
anvendelser er der monteret en
integreret radiomodtager inde i
hovedmodtageren.

RTK BASESTATION
En RTK basestation kan
bruges til at sende et
korrektionssignal for at
opnå en præcision mellem
trækkene på 1-2 cm.

INTELLISTEER.
UKOMPLICERET ENKELHED
CommandGrip™ håndtaget
indeholder en enkelt knap til
aktivering af IntelliSteer® systemet.
New Holland gør avanceret
teknologi let tilgængelig.

TELEMETRI: BEKVEM STYRING AF
MASKINPARKEN FRA GÅRDENS KONTOR
Med PLM® Connect kan du let tilkoble din T6 fra
kontoret på gården ved hjælp af mobilt netværk. 
Du kan holde konstant kontakt med dine maskiner og
endda sende og modtage informationer i realtid for 
øget produktivitet og tidsbesparelse. Basisversionen
PLM® Connect Essential pakken indeholder de mest
anvendte funktioner og du kan opgradere til PLM®

Connect Professional pakken for fuld maskinovervågning
og kontrol. PLM® Connect hjælper dig med at reducere
dine brændstofomkostninger og forbedre din flådestyring
og sikkerhed i en samlet pakke.

PRÆCISIONSNIVEAUER OG ENSARTET PRÆSTATION
New Holland tilbyder tre præcisionsniveauer, så du kan vælge
netop det IntelliSteer® system, som passer til dine behov og
økonomi. Ved at bruge RTK-korrektionssignaler med IntelliSteer®

er du sikret samme ensartede præstation år efter år.

30 35 40 45

20 cm 10 - 12 cm

8 9 10 11

4 cm

2 3 54

15 cm

9 10 11 12 13 14

2,5 cm

0 1 2

RTK/RTK VRS
OmniSTAR

EGNOS GNSS/XP/HP
CenterPoint

RTX
RangePoint

RTX



SYV MODELLER MED
SPECIALTILPASSET PRODUKTIVITET
De syv modeller i T6 Serien garanterer høj
produktivitet til alle landbrugsopgaver. Med
nominel effekt, som spænder fra 110-140 hk,
og med op til ekstra 40 hk til rådighed
gennem EPM-teknologi, kan din T6
ubesværet klare selv de mest krævende
opgaver. HK-til-vægt forhold helt oppe på
28.6 kg/hk mindsker brændstofregninger og
jordpakning for at bevare produktiviteten –
sæson efter sæson.
* Max. effekt med EPM er ikke tilgængelig på T6.120.

REN OG PRODUKTIV.
STÆRK OG EFFEKTIV

Udstødningsgas indeholdende NOx

Kvælstof og vand

Pumpemodul

AdBlue®/tankAdBlue® additiv

Dyse

SCR-katalysator

T6 traktorer er monteret med
ECOBlue™ SCR Nef motorer,
udviklet i samarbejde med 
FPT Industrial. Som en del af 
vores engagement som førende
på miljøområdet anvender den
gennemtestede SCR-teknologi
AdBlue til at omdanne de
skadelige kvælstofdioxider i
udstødningsgassen til ufarligt 
vand og kvælstof. Dette efterbe-
handlingssystem er adskilt fra
motoren, hvilket betyder at der
kun ledes ren, frisk luft ind i
motoren. Hvad er resultatet?
Miljøvenlige motorer, som sikrer 
dig højere præstation, hurtig 
reaktion og forbedret brænd-
stofeffektivitet.

SPAR BRÆNDSTOF FOR AT REDUCERE DINE
CO2-UDLEDNINGER
Udledninger fra dieselforbrænding er i høj grad
medvirkende til landbrugets generelle klimaaftryk.
ECOBlue™ SCR-teknologi til Tier 4A godkendte
motorer reducerer NOx udledninger og T6 Seriens
brændstofforbrug med op til 10%, og giver en
væsentlig reduktion af gårdens kulstofudledninger.
Besøg www.carbonid.newholland.com for at se
præcist hvor meget din CO2-udledning kan reduceres!
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Bæredygtig Effektiv Teknologi



MOTOROMDREJNINGSSTYRING
Til opgaver, som kræver konstante PTO-
omdrejninger, sikrer motoromdrejnings-
styringsfunktionen, at de valgte
omdrejninger bevares under skiftende
belastninger. Derudover bevares en fast
kørehastighed i vanskeligt terræn.
Tomgangsstyringen reducerer tomgang
mellem 850 – 650 omdr/min. i perioder
med lang tomgang, hvilket betyder, at
når traktoren ikke arbejder, bruger den
langt mindre brændstof.

BEVAR PRÆSTATIONEN - ALTID
Hos New Holland sætter vi stor pris på 
den intensive reaktion. Har det mon nogen
særlig betydning, tænker du måske. Men
det er din garanti for produktivitet. I korte
træk betyder det, at eftersom din Nef motor
kun udleder ren frisk luft, kan den reagere
endnu hurtigere under belastning. Faktisk
hele 13% hurtigere. Når du således
transporterer fuldt belastede kornvogne og
skal op ad en bakke, vil du kunne bevare
en konstant kørehastighed uden at miste
farten. Hurtig reaktion – vi har styr på det.

EPM – AUTOMATISK
MOTORSTYRING
Automatisk motorstyring er en
fremragende New Holland traktor-
egenskab, som er tilgængelig på 
alle T6 modeller med undtagelse 
af basismodellen T6.120. Motoren
udvikler øget effekt og moment i
henhold til den aktuelle belastning 
af transmission, hydraulik og PTO. På
en T6.165 traktor vil EPM kunne yde
op til 40 hk ekstra, men kun når det er
nødvendigt for at bevare præstationen
og sikre et optimalt brændstofforbrug.

MOTORER UDVIKLET AF FPT INDUSTRIAL
New Holland står ikke alene, når det gælder Tier 4A teknologi, men
kan trække på den store erfaring fra sin partner indenfor
motorudvikling: FPT Industrial.
Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980’erne og
introducerede den på verdensmarkedet i 1997 med Alfa Romeo
156. Fiat var de første, som introducerede systemet på
landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Pionerer - Altid.
Renere: Fiat SpA har de laveste CO2 udledninger blandt 
alle bilproducenter i Europa - Renere. Altid.
Gennemtestet: FPT Industrial har allerede indenfor de seneste år
produceret over 350.000 SCR-motorer til landbrug, byggeri og
transportindustrien - Pålidelighed. Altid.
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DUAL COMMAND™ OG ELECTRO COMMAND™ TRANSMISSION14 15

VÆLG DEN TRANSMISSION, SOM PASSER DIG BEDST

New Holland ved, at hvert landbrug har forskellige behov, og at intelligent fornyelse også betyder
gennemtestede løsninger til forbedret effektivitet. Dual Command™ mekanisk transmission kan finindstilles
i henhold til dine behov. Semi powershift Electro Command™ tilbyder koblingsfri gearskift for mindre
førertræthed og med tilføjelse af automatiske funktioner, skal du ikke tænke på at skifte gear.

PERFEKT SAMSPIL: AUTOMATIK, KOMFORT OG PRODUKTIVITET
De let justerbare og utroligt effektive Auto Transport og Auto Mark funktioner
gør det langt lettere at betjene din T6 traktor under de lange arbejdsdage.
Med Auto Transport skifter traktoren områder automatisk ligesom en bil med
automatgear. Den vil også registrere, hvis traktoren skubbes af en fyldt
anhænger på vej ned ad en bakke. I så tilfælde vil den bevare det aktuelle
gear for at hindre motorbremsning. Auto Mark styrer både motoromdrejninger
og transmission for optimal præstation og økonomi. Til PTO-arbejde, som
kræver konstante motoromdrejninger, vil systemet vælge det transmissions-
område, der passer til belastningen af motoren. Til jordgående opgaver får
motoromdrejningerne lov til at falde for at udnytte den tilgængelige
momentstigning, før der vælges et lavere område under belastning.



ELECTRO COMMAND
Med Electro Command™, semi-powershift transmission kan man
vælge otte gear med op og ned skifteknapperne på kontrolhånd-
taget. Den tredje knap bruges til områdeskift. Det valgte gear vises
ved et hurtigt blik på det store geardisplay. Der kan vælges et ekstra
17. gear, som giver mulighed for en transporthastighed på 40 km/t.
ved reducerede motoromdr. for lavere brændstofforbrug. Standard
IntelliShift™ teknologien øger kvaliteten af gearskiftet og vælger
automatisk det rigtige gear til opgaven med bløde gearskift for øget
komfort og produktivitet.

DUAL COMMAND
Denne 24x24 (48x48 med krybegear) transmission har koblingsfri
Høj-Lav gear- splitter, som giver føreren mulighed for at finindstille
gearvalget og reducere den valgte hastighed med op til 18% for 
at øge momentet til hjulene med 22%.

VENDEGEAR MED HUKOMMELSE
Electro Command indeholder et vendegearsystem med
hukommelse, som er økonomisk besparende og øger
arbejdseffektiviteten. Først vælges det ønskede gear i frem,
dernæst vendegear og så skiftes til det ønskede bakgear. 
Fra nu af vil traktoren automatisk skifte mellem de valgte frem- 
og bakgear. Helt enkelt.

INFORMATIONER VED ET HURTIGT BLIK
Performancemonitoren, monteret i instrumentpanelet,
giver ved et hurtigt blik informationer om alle de vigtigste
parametre, heriblandt kørehastighed, motoromdrejninger
og det aktuelle AdBlue niveau. Et separat dot matrix
display, som betjenes ved hjælp af et ekstra tastatur,
giver mulighed for at navigere gennem en lang række
parametre, f.eks. bearbejdet areal og PTO-omdr. – det vil
endda huske dig på, når det er tid til næste service!

FORAGERAUTOMATIK:
KONSEKVENT ARBEJDSGANG
Kun tilgængelig på modeller med elektro-hydrauliske
fjernventiler. Dette system bevirker, at du ubesværet
kan indspille og gemme op til 28 udførte funktioner ved
forager. Disse kan så afspilles ved et tryk på en knap.
Enkelt, og en enestående metode til at opnå en
forbedret arbejdsgang og øget effektivitet, og samtidig
mindske førertrætheden under de lange arbejdsdage.

8 sec 1900

1100

1900

1100
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EFFEKTIV AUTO COMMAND™ TRANSMISSION 
MED AVANCEREDE NEW HOLLAND EGENSKABER
Auto Command™ transmissionen, designet og fremstillet af New Holland, er tilgængelig på modellerne T6.140, T6.150 og
T6.160. Denne helt nye CVT-transmission har flere direkte drev med 100% mekanisk effektivitet, som er
præcisionsfremstillet for at sikre perfekt tilpasning til de hyppigst anvendte hastigheder under markarbejde, specielt i
forbindelse med dyrkning af grøntsager, og transport. Den avancerede dobbelt koblingfunktion øger yderligere
effektiviteten. Med andre ord – den blødeste og mest produktive CVT på markedet.

• Trykbaseret bevægelse gør det let for føreren at ændre
hastighed og retning. ICP indeholder en kontakt til
ændring af reaktionstiden for hastighedsændring.
Kørehastigheden kan også justeres med gaspedalen. 

km/t.

TRE JUSTERBARE FASTLAGTE HASTIGHEDER

UDNYT DET TILGÆNGELIGE MOMENT OPTIMALT
New Holland udviklede Auto Command™ transmissionen for
at udnytte New Holland motorernes lave motoromdrejninger
og høje moment optimalt. Ved 40 km/t. ECO kan motoren køre
ved brændstofeffektive 1550 omdr/min.

• 4 KØREFUNKTIONER FOR TILPASNING 
TIL DIN KØRESTIL
- Auto funktion. Vælg den ønskede hastighed 

og Auto Command™ vil sørge for at motor 
og transmission holder denne hastighed.

- Fartpilot. Når man er nået en ønsket arbejdshastighed,
giver fartpiloten føreren mulighed for at indstille
transmissionen, så hastigheden bevares, 
hvilket giver økonomi og øget produktivitet.

- Manuel funktion. Giver føreren mulighed for at 
indstille de ønskede motoromdr. og kørehastighed.

- PTO-funktion. Så snart PTO er tilkoblet, 
vil Auto Command være aktiveret og sikre 
konstante motoromdrejninger.

• Indstilling af fast hastighed – indstil en fast hastighed,
som passer præcist til dine behov. Perfekt, når du kører
mellem markerne eller når afgrødemængden er ændret.

• Valg af faste hastigheder – giver dig mulighed for at
skifte mellem tre justerbare fastlagte hastigheder.

1 2 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

EN HASTIGHED TIL ENHVER OPGAVE
Auto Command gør det muligt for føreren, at indstille 
en fast hastighed mellem 20 m/t. helt op til 40 km/t. og justere
den til de nærmeste 0,01 km/t. Ingen trin. Ingen områdeskift.
Kun trinløs hastighed, som passer til alle dine behov.

Frem

km/t. (Ikke i Danmark 40-50 km/t.)



HURTIGE RETNINGSSKIFT
Det er let at skifte retning med
Auto Command. Føreren kan enten
bruge CommandGrip™ håndtaget,
powershuttlekontakten på
CommandGrip™ håndtaget eller
vendehåndtaget på ratstammen.

PRÆCIS KONTROL AF MOTOROMDREJNINGER
Når der arbejdes i Auto- og Cruisefunktion, bruges belastningskontrollen til højre for føreren
til at reducere de motoromdrejninger, hvor max. kørehastighed indtræffer. Resultatet: du når
op på 40 km/t. ved langt lavere motoromdr. og sparer dermed brændstof. I PTO-funktion
justeres den accepterede reduktion af PTO-omdr. før kørehastigheden reduceres. 
Perfekt, når der rotorharves i marker med ujævnt terræn og i områder med jordpakning.
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FREMRAGENDE MANØVRERING,
FORBEDRET TRÆKEVNE, ØGET UDBYTTE
New Hollands udvalg af aksler er fremstillet præcist efter kundernes behov. Alle T6 traktorer kan
monteres med foraksler, konstrueret i let materiale, men med høj kapacitet til ubesværet arbejde
med frontlæsser eller frontlift. Max. total belastet vægt på 9000 kg for både fire- og sekscylinder
modeller sikrer optimal trækevne. SuperSteer™ foraksel, kombineret med den fuldautomatiske
foragerautomatik, sikrer optimal manøvrering og sparer tid ved foragervendinger. Alle T6 traktorer
leveres med en stærk 275 mm bagaksel med flange som standard. Til opgaver, som kræver
optimal alsidighed, er en 2.5 meter baraksel også til rådighed.

HURTIGERE VENDINGER FOR ØGET PRODUKTIVITET
New Holland er førende i branchen, når det gælder vendepræstation. Har du brug for 
skarpe drejninger? Så vælg SuperSteer™ foraksel, som tilbyder et max. styreudslag på 
65° for optimal smidighed i rækkeafgrøder med reduceret tidsforbrug på vendinger ved
forager og dermed øget produktivitet. Kombineret med Fast Steer™ systemet, opnår du
ultimative vendeegenskaber. Fulde ratomdrejninger sker hurtigere og mere ubesværet for
optimal manøvrering. Hold blot den inderste Fast Steer ring inde, og ved blot at dreje hjulene
et par få grader, har du fuld retningskontrol. Enkelt og ubesværet – typisk New Holland.

ØGET PRODUKTIVITET



TERRALOCK™ AUTOMATISK TRÆKSTYRING
New Hollands velkendte Terralock™ system er let at indstille
og betjene. Det styrer automatisk tilkobling af drev til
forakslen, og låser både forreste og bagerste differentialer.
Kørehastighed og styrevinkel er afgørende for, hvornår
differentialespærrer og, om nødvendigt, firehjulstræk
frakobles. Hvorfor? For at sikre de skarpeste styreudslag og
mindske belastning af drivlinien.

BREMSEEVNER
Der er et stort udvalg af specialtilpassede bremser
til rådighed. Standard heavy duty bremserne
tilbyder imponerende bremseevner til opgaver,
som udføres i vanskeligt terræn eller til hyppig
landevejstransport med fuldt læssede vogne, 
og bremsernes høje kvalitet sikrer lang levetid. 
Vælg hydrauliske eller trykluft anhængerbremser
for yderligere at forbedre bremseevnen. T6 giver
dig optimal sikkerhed, eftersom firehjulstræk
automatisk tilkobles under bremsning.

TERRAGLIDE, DIN KOMFORTABLE OG STABILE PARTNER
Terraglide™ forakselaffjedring sikrer maksimal komfort ved høje
transporthastigheder. Hvordan fungerer det? Det skåner føreren 
for belastninger under kørsel i ujævnt terræn. I marken bevarer 
det avancerede affjedringssystem kontakten mellem dækkene og
jorden for bedre trækevne. Systemet indeholder også anti-dyk og
anti-ryste logik, som forhindrer store udsving af affjedringen, når
redskaber hæves i trepunktsliften. Den integrerede Comfort Ride™
førerkabineaffjedring giver en reduktion af chockbelastninger for
føreren på op til 25%. Resultatet? Mindre træthed under de lange
arbejdsdage takket være de færre rystelser af kroppen.

Vibrationer ved førersæde



PRODUKTIVITET OG ALSIDIGHED

FRONTLÆSSER OG FORRESTE/BAGERSTE LIFT20 21

New Holland ved, at fuldt integreret fra starten virker bedre
end eftermonteringer hen ad vejen. Derfor blev T6-designet
forberedt til montering af frontlæsser og frontlift. T6 er fuldt
kompatibel med New Holland 700TL frontlæsserserien – den
perfekte kombination for maksimal produktivitet. Derudover
har du altid perfekt udsyn til den fuldt hævede læsser fra
førersædet ved at vælge fritsynstag. Og det er ikke længere
nødvendigt at vælge mellem frontlæsser eller frontlift – på
den nye T6 kan du få begge dele.

LANG, STÆRK, PRODUKTIV
700TL Seriens grundlæggende egenskaber er yderst
imponerende: max. løftehøjde på 3,86 m og løftekapacitet på
helt op til 2642 kg betyder, at ingen opgave er for lille eller for
stor. Specifikationerne taler for sig selv. Men der er mere.
Den hydrauliske rørføring er blevet integreret i læsserrammen
for at sikre forbedret udsyn fremad, hvilket sikrer optimal
præcision under arbejdet og ingen risiko for at hænge fast,
når der arbejdes under trange forhold i bygninger.

FOPS: DIN SIKKERHEDSPARTNER
New Holland giver dig optimal sikkerhed under
læsserarbejde, eftersom T6 opfylder alle FOPS (Falling
Object Protection System) krav for at undgå skader fra
faldende grene og andre genstande.

Modeller 730TL 740TL 750TL 760TL 770TL
Max. løftehøjde (m) 3,7 3,7 4 4 4,2
Max. løftekapacitet (kg) 2060 2539 2304 2641 2804
T6.120* � O O O O
T6.140* O � � O O
T6.150* O O � � O
T6.160* O O O O �

T6.155* – – � O �

T6.165* – – O � O
T6.175* – – O O �

� Anbefales       O Ekstraudstyr       – Ikke tilgængelig
*Ikke kompatibel med SuperSteer™ foraksel



STÆRK OG EFFEKTIV
Max. løftekapacitet på fire- og sekscylindrede modeller
er imponerende 7864 kg. Lift og hydraulik er designet
til arbejde med tunge monterede redskaber over lange
perioder. Systemet indeholder også integreret
dynamisk kørselskontrol til beskyttelse mod chokbe-
lastninger. Således undgås rystelser og bump, når 
der køres med tunge liftophængte redskaber ved høj
transporthastighed. Skærmmonterede betjenings-
funktioner til lift, fjernventil og PTO er tilgængelig.

DET PERFEKTE MATCH: FRONTLIFT OG PTO
New Hollands T6 Serie er forberedt til fuldt integreret,
fabriksmonteret frontlift og PTO. Alle kontrolfunktioner
til lift og PTO kan betjenes enten direkte fra førerka-
binen eller ved hjælp af de bekvemt monterede
funktioner på selve liften for øget effektivitet under
tilkobling. Liften, som er specialudviklet til T6 traktorer,
kan løfte op til 3200 kg. SuperSteer™ frontliftpakken
bevarer utroligt skarpe vendeegenskaber, eftersom
frontliften følger forakslens styrevinkel. Liftarmene kan
foldes op, når de ikke anvendes, eller kan bruges til 
at bære den nye helstøbte frontvægt.



HYDRAULISK STYRKE OG ALSIDIG PTO

PTO & HYDRAULIK22 23

Har du nogensinde tænkt over, præcist hvor stor hydraulikkapacitet du faktisk har brug for? Alle modeller er som
standard monteret med traditionelt åbent center hydrauliksystem med en kapacitet på 80 liter/min., hvilket er
rigeligt til de fleste opgaver på gården. På Electro Command™ transmissionmodeller er en ekstra 113 liter/min.
CCLS-pumpe tilgængelig til forsyning af selv de mest krævende redskaber, heriblandt grøntsagshøstere. 
Til landmænd med ekstra stort hydraulikforbrug tilbyder Auto Command som standard et imponerende flow på
127 liter/min. Derudover har New Holland udviklet CCLS-systemet til arbejde ved optimal effektivitet. Fordelene?
Der er altid maksimal hydraulisk kapacitet tilgængelig for fjernventiler og lift, men kun den mængde, der rent
faktisk er brug for. Resultatet? Reduceret brændstofforbrug.
Uanset hvor hårdt din Dual Command eller Electro Command traktor arbejder, er styringen altid let og
ukompliceret, og den hurtige læsserpræstation forbliver uændret ved hjælp af en separat 47 liter/min.
servicepumpe eller muligheden for en 67 liter/min. for modeller med Klasse 4 foraksel.

FJERNVENTILER
T6 Serien kan monteres med op til fire
elektroniske eller mekaniske fjernventiler.
Der er også op til tre midtermonterede
fjernventiler til kontrol af frontlift eller
læsser til rådighed, som kan betjenes
ved hjælp af et ergonomisk, fuldt
integreret joystick i førerkabinen.



DIREKTE DREV FOR
BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET
Alle T6 traktorer er monteret med direkte
drevet PTO for at sikre minimalt effekttab
mellem motor og redskab. PTO tilkobles
ved hjælp af en trykknap med avanceret
Blød Start funktion, som dæmper tilkoblin-
gen for høj-inerti redskaber for at beskytte
drivlinien. Hastighedsvalg sker ved hjælp
af et separat mekanisk håndtag i kabinen.

AUTO PTO-FUNKTION
Der kan vælges Auto PTO for automatisk
frakobling af PTO, når liften er over en
forindstillet position for beskyttelse af
PTO-aksel og traktor. Systemet tilkobler
igen, når liften sænkes.

BRÆNDSTOFBESPARENDE 1000E PTO
Vælg 540/1000/1000E PTO for at sænke dine
brændstofomkostninger betydeligt. 
Når der f.eks. arbejdes med store river opnås
1000E PTO-omdr. ved blot 1621 motoromdr.,
hvilket sikrer lavt brændstofforbrug og høj
produktivitet ved lavt lydniveau.

ELEKTRONISK TRÆKKONTROL
En enkelt hæve/sænkekontakt gør det let 
at hæve redskabet og returnere til
arbejdsposition under vendinger ved
forager. Hvordan? New Hollands
ergonomiske mus er placeret i en perfekt
position til højre for førersædet for at sikre
optimal præcision. Brug de intuitive
kontrolfunktioner placeret under armlænet 
til finindstilling af systemet. Du kan også
aktivere forager- automatikken med et let
tommelfingertryk på den velplacerede knap.
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SERVICE OG EFTERMARKEDSSUPPORT24 25

• Motorfilter, som er 
let at kontrollere,
rense eller udskifte
uden brug af værktøj.

• Påfyldningsstudsen til 37 liter AdBlue®

tanken er smallere end til standard
brændstoftanken for at undgå fejltagelser
ved påfyldning af brændstof. Den skal
kun fyldes én gang for hver to gange, der
påfyldes brændstof, og der kan påfyldes
samtidig for at spare tid.

• Den helstøbte motorhjelm
kan åbnes helt op for fuld
serviceadgang.

• Hydraulikolieniveauet
kan kontrolleres via
et skueglas bag på
traktoren.

• Vinduesvasker-
beholder kan påfyldes
gennem bagruden.

Den nye T6 Serie er designet til at tilbringe
mere tid i marken og mindre på gården.
Alle servicepunkter er let tilgængelige og
de meget lange serviceintervaller betyder,
at traktoren kan bruge langt mere tid i sine
naturlige omgivelser: marken!

• Køleren kan åbnes udad
for let og hurtig rengøring.

Motoroliekontrol og påfyldning er
indenfor let rækkevidde, det er ikke
nødvendigt at hæve motorhjelmen.
Dette gør den regelmæssige vedli-
geholdelse lettere og service udføres
hurtigt og ubesværet. Du kan også
stadig glæde dig over de lange 
600 timers serviceintervaller, som er
noget specielt for New Holland.

VIL DET VÆRE BESVÆRLIGT AT KØBE ADBLUE?
Svaret er nej! AdBlue vil være tilgængeligt gennem CNH
Parts & Service – kontakt din lokale forhandler for mere
information. Og som om det ikke var nok, kan du også få
leveret AdBlue direkte til gården for optimal service.



FORHANDLERMONTERET
EKSTRAUDSTYR
Et omfattende udvalg af godkendt
ekstraudstyr til optimering af
maskinens præstation under alle
forhold kan leveres og monteres
af din lokale forhandler.

SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV
CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, 
er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren,
og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og
finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital, følger den
omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et
professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT
New Holland forhandlerens professionelle, tekniske
specialister modtager regelmæssig træning og opdatering
- både gennem on-line kurser og gennem intensiv under-
visning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler
altid har den fornødne viden, som de nyeste og mest
avancerede New Holland produkter kræver.

Naturlig lederWWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM
Skal New Holland være en fast 
del af din hverdag? Du kan 
bladre gennem det store udvalg 
på www.newhollandstyle.com. 
Der er en lang række tilbud til din
rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, 
et stort udvalg af skalamodeller 
og meget, meget mere. 
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MODELLER T6.120 T6.140 T6.150 T6.160 T6.155 T6.165 T6.175
Armlæn type Classic Classic SideWinder II Classic SideWinder II Classic SideWinder II Classic Classic Classic
New Holland motor* Nef Nef Nef Nef Nef Nef Nef
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøstandard 4/T/4/Tier 4A 4/T/4/Tier 4A 4/T/4/Tier 4A 4/T/4/Tier 4A 6/T/4/Tier 4A 6/T/4/Tier 4A 6/T/4/Tier 4A
ECOBlue™ SCR system (Selective Catalytic Reduction) � � � � � � �

Brændstofsystem - Højtryk Common Rail � � � � � � �

Kapacitet (cm3) 4485 4485 4485 4485 6728 6728 6728
Boring og slaglængde (mm) 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132
Godkendt biodiesel blanding B20** B20** B20** B20** B20** B20** B20**
Max. EPM hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk) – 105/143 113/154 120/163 113/154 121/165 129/175
Max. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk) 89/121 89/121 98/133 105/143 93/126 101/137 113/154
Nominelle EPM hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk) – 96/131 103/140 110/150 103/140 111/151 122/166
Nominelle hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk) 81/110 81/110 89/121 96/131 85/116 92/125 103/140
Nominelle motoromdr. (omdr/min.) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Max. EPM moment - ISO TR14395 (Nm) – 590@1500 634@1500 676@1500 632@1500 682@1500 726@1500
Max. moment - ISO TR14396 (Nm) 498@1500 498@1500 549@1500 590@1500 522@1500 566@1500 632@1500
Momentstigning standard / EPM (%) 41 / – 41 / 41 41 / 42 41 / 41 41 / 41 42 / 41 41 / 37
Motor omdrejningsstyring � � � � � � �

Dieseltank kapacitet standard / SuperSteer™ foraksel (liter) 175 175 175 175 227 227 227
DEF/AdBlue® tank kapacitet (liter) 37 37 37 37 37 37 37
Service interval (timer) 600 600 600 600 600 600 600
Dual Command™ transmission (40 km/t.) O O – O – O – O O O

Powershuttle håndtag � � – � – � – � � �

Antal gear / med krybegear (F x R) 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 – 24x24 / 48x48 – 24x24 / 48x48 – 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.) 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16 – 1,64 / 0,16 – 1,64 / 0,16 – 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16
Electro Command™ transmission (40 km/t.) � � – � – � – � � �

Powershuttle håndtag � � – � – � – � � �

Auto transmission funktioner O O – O – O – O O O

Antal gear / med krybegear (F x R) 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 – 16x16 / 32x32 – 16x16 / 32x32 – 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.) 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 – 2,27 / 0,19 – 2,27 / 0,19 – 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19
IntelliShift™ System � � – � – � – � � �

Electro Command™ transmission (40 km/t. ECO) O O – O – O – O O O

Powershuttle håndtag � � – � – � – � � �

Auto transmission funktioner � � – � – � – � � �

Antal gear (F x B) 17x16 17x16 – 17x16 – 17x16 – 17x16 17x16 17x16
Min. hastighed (km/t.) 2,27 2,27 – 2,27 – 2,27 – 2,27 2,27 2,27
IntelliShift™ System � � – � – � – � � �

Auto Command™ Konstant Variabel Transmission – – � – � – � – – –
Armlæn type – – � – � – � – – –
Aktiv StopStart funktion – – � – � – � – – –
Trykbaseret fremdrifthåndtag – – � – � – � – – –
Auto Command™ Konstant variabel transmission (40 km/t. eller 40 km/t. ECO) – – � – � – � – – –
Min. hastighed / Max. hastighed @ 1550 omdr/min. (km/t.) – – 0,02 / 40 – 0,02 / 40 – 0,02 / 40 – – –
El
12 Volt generator Standard / ekstraudstyr (Amp) 120 / 150 120 / 150 120/150/200 120 / 150 120/150/200 120 / 150 120/150/200 120 / 150 120 / 150 120 / 150
Standard batteri kapacitet (CCA / Ah) 800 / 140 800 / 140 800 / 140 800 / 140 800 / 140 800 / 140 800 / 140
Ekstraudstyr heavy duty batteri kapacitet (CCA / Ah) 1300 / 176 1300 / 176 1300 / 176 1300 / 176 1300 / 176 1300 / 176 1300 / 176
Aksler
4WD foraksel � � � � � � �

Terraglide™ foraksel affjedring O O O O O O O

SuperSteer™ foraksel O O O O O O O

Styreudslag 4WD / Terraglide™ / SuperSteer™ foraksel (°) 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65
Fast Steer™ system O O O O O O O

Terralock™ funktioner O O O O O O O

Fleksible forskærme O O O O O O O

Bar bagaksel O O O O O O O

Venderadius med 4WD / Terraglide™ affjedret foraksell (mm) 4040 4040 4040 4040 4355 4355 4355
Venderadius med SuperSteer™ foraksel (mm) 3755 3755 3755 3755 4145 4145 4145
Hydraulik
Fast oliemængde � O – O – O – O O O

Hovedpumpe flow / tryk (l/min. / Bar) 80 / 190 80 / 190 – 80 / 190 – 80 / 190 – 80 / 190 80 / 190 80 / 190
Lukket center Load Sensing (CCLS) O � – � – � – � � �

Standard hovedpumpe flow / tryk (l/min. / Bar) 113 / 210 113 / 210 – 113 / 210 – 113 / 210 – 113 / 210 113 / 210 113 / 210
Standard styre- og servicepumpe flow (l/min. / Bar) 47 / 170 47 / 170 – 47 / 170 – 47 / 170 – 65 / 170 65 / 170 65 / 170
MegaFlow™ hovedpumpe flow / tryk (l/min. / Bar) – – 127 / 210 – 127 / 210 – 127 / 210 – – –
Elektronisk trækkontrol (EDC) � � � � � � �

Fjernventiler
Max. antal Deluxe ventiler bag 4 4 – 4 – 4 – 4 4 4
Max. antal elektro-hydrauliske ventiler bag 4 4 4 4 4 4 4
Max. antal midtermonterede ventiler 3 3 3 3 3 3 3
Joystickkontrol af midtmonterede ventiler O O O O O O O

Lift
Max. løftekapacitet ved kugleender (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864 7864
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender) (kg) 5284 5284 5284 5284 5284 5284 5284
Frontlift kapacitet ved kugleender (gennem hele området) (kg) 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Forberedt til frontlæsser O O O O O O O

Sædemonteret, integreret læsser joystick O O O O O O O

PTO
Auto Soft Start � � � � � � �

Motoromdr. ved: 540 / 1000 (omdr/min.) 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893
540 / 540E / 1000 (omdr/min.) 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893
540E / 1000 / 1000E (omdr/min.) 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621
Auto PTO-kontrol O O � O � O � O O O

Front PTO (1000 omdr/min.) O O O O O O O
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DIMENSIONER

MODELLER T6.120 T6.140 T6.150 T6.160 T6.155 T6.165 T6.175
Armlæn type Classic Classic SideWinder II Classic SideWinder II Classic SideWinder II Classic Classic Classic
Bremser
Hydrauliske anhængerbremser � � � � � � �

Trykluft anhængerbremser O O O O O O O

Auto Command elektronisk parkeringsbremse – – � – � – � – – –
Førerkabine
Fire-stolpe 360° Horizon™ kabine med FOPS - OECD Kode 10 Niveau 1 � � � � � � �

Horizon kabine kategori - EN 15695 2 2 2 2 2 2 2
Low profile tag O O O O O O O

High visibility taglem � � � � � � �

Opvarmet for- og bagrude O O O O O O O

Comfort affjedret sæde med sikkerhedssele � � – � – � – � � �

Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele O O � O � O � O O O

Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele O O O O O O O

Instruktørsæde med sikkerhedssele O O O O O O O

Luksus pakke (læderrat og tæppe) – – � – � – � – – –
SideWinder™ II armlæn – – � – � – � – – –
CommandGrip™ håndtag – – � – � – � – – –
Elektronisk justering af SideWinder™ II armlæn – – � – � – � – – –
Justerbart og udtrækkeligt rat � � � � � � �

Air condition � � � � � � �

Automatisk klimaanlæg O O O O O O O

Luft recirkulationsfiltre � � � � � � �

MP3 Radio O O O O O O O

MP3 Bluetooth Radio (håndfri telefon) O O O O O O O

Udskydelige, brudsikre spejle � � � � � � �

Comfort Ride™ kabineaffjedring O O � O � O � O O O

Foragerautomatik O O � O � O � O O O

Skærmmonteret udv. PTO- & liftbetjening O O � O � O � O O O

Skærmmonteret udv. fjernventil betjening O O � O � O � O O O

Performance Monitor med forbedret tastatur og ISO 11786 stik O O O O O O O

IntelliView™ III farve monitor med ISO 11783 stik – – O – O – O – – –
IntelliView™ IV farve monitor med ISO 11783 stik – – � – � – � – – –
Op til 3 overvågningskameraer (kun IntelliView™ monitor) – – O – O – O – – –
Forberedt for IntelliSteer® styring – – O – O – O – – –
PLM® Connect telemetri – – O – O – O – – –
Førerkabine monitor monteringsbeslag O O O O O O O

Max. Horizon kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA) 71
Fabriksmonteret rotorblink � � � � � � �

Vægte
Min. ubelastet / shipping vægt
4WD foraksel (kg) 4890 4890 4890 4890 5010 5010 5020
Terraglide™ affjedret foraksel (kg) 5190 5190 5190 5190 5310 5310 5320
SuperSteer™ foraksel (kg) 5170 5170 5170 5170 5290 5290 5300
Max. tilladt vægt (kg) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

� Standard O Ekstraudstyr     – Ikke tilgængelig
* Udviklet af FPT Industrial      **Biodiesel blanding skal overholde den seneste brændstof specifikation EN14214:2009 og betjening skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i instruktionsbogen

MODELLER T6.120 - T6.160 T6.155 - T6.175
Dimensioner for bagdæk *** 16.9R38 18.4R38 520/70R38 520/70R38 600/65R38 650/65R38****
A Max. længde fra forakselophæng til lift (mm) 4882 4882 4882 5122 5122 5122
B Min. bredde (mm) 2280 2280 2280 2280 2280 2314
C1 Højde fra midten af bagaksel til low profile kabinetag (mm) 1980 1980 1980 1980 1980 1980
C2 Højde fra midten af bagaksel til standard kabinetagl (mm) 2100 2100 2100 2100 2100 2100
C2 Højde fra midten af bagaksel til Comfort Ride™ affjedret kabinetag (mm) 2165 2165 2165 2165 2165 2165
D1 Max. højde af low profile kabine (mm) 2780 2805 2805 2805 2805 2855
D2 Max. højde af standard kabine (mm) 2900 2925 2925 2925 2925 2975
D2 Max. højde af Comfort Ride™ affjedret kabine (mm) 2965 2990 2990 2990 2990 3040
Akselafstandl
E Standard 4WD aksel (mm) 2387 2387 2387 2627 2627 2627
E Terraglide™ affjedret aksel (mm) 2439 2439 2439 2679 2679 2679
E SuperSteer™ aksel (mm) 2533 2533 2533 2775 2775 2775
F Sporvidde (min. / max.) (mm) 1460 - 2134 1530 - 2134 1634 - 2134 1634 - 2134 1634 - 2134 1664 - 2134
G Frihøjde (mm) 427 478 478 478 478 528

***Anden tilgængelig bagdækmontering end den nævnte: 16.9/R38, 18.4/R38, 480/70R38, 540/65R38, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38, 650/65R38 
****Kun kompatibel med Comfort Ride™ kabineaffjedring.



DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden
forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand
Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 04/14 - TP01 - (Turin) - 130008/DKO

Besøg vores hjemmeside: www.newholland.dk

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION

TOP
TILGÆNGELIGHED 
Vi er altid til din rådighed:
alle ugens dage og timer!
Uanset hvilke oplysninger
du har brug for, uanset
hvilket problem eller
behov du har, skal du 
blot ringe til det gratis 
New Holland Top Service
telefonnummer*.

TOP HASTIGHED
Ekspreslevering 
af dele: når og hvor 
du skal bruge dem!

TOP PRIORITET 
Hurtige løsninger 
i sæsonen: fordi arbejdet 
ikke kan vente!

TOP TILFREDSHED
Vi sætter alt ind på at finde
de løsninger, du har brug for,
og holder dig informeret:
indtil du er 100% tilfreds!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse
europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis
opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit
telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er
problemer med at komme igennem på det gratis
telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.
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