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T7 Heavy DuTy serien

Tre modeller til din bedrift.

nogle gange er der styrke i dybden, men med T7 Heavy Duty serien har new Holland samlet det vigtigste fra kraftige traktorer  
i en standardramme i kun tre modeller: T7.275, T7.290 og T7.315. Disse modeller har 6% højere løftekapacitet end T7 LWB serien, op  
til 11058 kg, så du kan arbejde med de største plove og såmaskinesæt. Den 11 cm længere akselafstand giver en endnu større stabilitet  
ved høje hastigheder samt en bedre trækevne. når dette kombineres med det større udvalg af dæk, herunder 900-dækkene med 
ekstra lav kompaktering, er T7 Heavy Duty virkelig kommet op på næste plan.
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T7 serien: fjorten modeller. Tre transmissioner. utallige priser.
T7 Heavy Duty er en del af den store T7 familie, hvilket betyder, at der er en new Holland T7 traktor til alle dine specifikke ønsker. 
Heavy Duty traktorens fætre har nominelle effekter fra 140 til 240 hestekræfter. Med T7 seriens fjorten modeller kan du vælge 
mellem semi-powershift, full-powershift eller trinløse transmissioner (CvT). T7.225, T7.270, T7.275, T7.290 og T7.315 fås kun med 
auto Command™ CvT-transmissioner.
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en traktor i verdensklasse fra en fabrik i verdensklasse
T7 Heavy Duty traktoren er et enestående produkt  
i new Holland serien. For at kunne levere en så avanceret 
maskine blev der bygget en helt ny produktionslinje på Basildon-
fabrikken i england. alle T7 Heavy Duty traktorer er udtænkt i 
overensstemmelse med de bedste praksisser for World Class 
Manufacturing, og de er bygget i henhold til de strengeste 
standarder for at sikre, at de yder optimalt hver dag i mange 
år fremover. 

T7 Heavy Duty. stærkt design til landbruget.
T7 Heavy Duty er virkelig en traktor til landmanden. Hvad mener 
vi med det? Ganske enkelt. Denne serie eksisterer kun, fordi du, 
den moderne landmand, har efterspurgt den. alle funktioner på 
denne serie er frugten af de omfattende globale konsultationer 
med kunderne. Du har ønsket større effekt. Den er her. Du har 
ønsket muligheden for at kunne arbejde med større laster. Den 
er her. Du ønskede komfort som på business class. Kom op 
og se selv. Du har brug for en traktor med kompakte mål, der 
egner sig til smalle veje og snævre vendinger? Det er klaret. 
Du ønskede fleksibilitet til multitasking. Det kan T7. endvidere 
ønskede du en traktor, der ser godt ud, så folk vender sig om 
efter den. Bare se her. T7 Heavy Duty. Du ønskede. vi leverede.

T7 med standard akselafstand T7 Heavy DutyT7 lang akselafstand

Model nominel akselafstand vægt 
 hk mm kg

T7.195 S 175 2884 8140

T7.215 S 190 2884 8140

T7.230 180 2884 8140

T7.245 200 2884 8140

T7.260 220 2884 8140

T7.270 240 2884 8140

Model nominel akselafstand vægt 
 hk mm kg

T7.165 S 150 2734 6700

T7.175 140 2734 6650

T7.190 150 2734 6750

T7.210 165 2734 6750

T7.225 180 2734 6750

Model nominel akselafstand vægt 
 hk mm kg

T7.275 250 2995 10500

T7.290 271 2995 10500

T7.315 300 2995 10500

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=15I021
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04 OversiGT

Du skal være stærk for at være i spidsen inden for moderne landbrug. Din bedrift skal være stærk, 
og frem for alt skal din traktor være stærk. Det er derfor, at T7 Heavy Duty serien er blevet udviklet 
med flere indbyggede styrker. 

større effekt. Der er op til 313 hk til rådighed, hvilket øger din T7s styrke ved arbejde med de mest 
krævende redskaber. 

Mere komfort. Op til 20 LeD arbejdslygter betyder, at du kan arbejde hele døgnet rundt, og ekstra 
komfortable sæder gør, at føreren kan bevare styrken hele dagen lang. 

større effektivitet takket være eCOBlue™ Hi-esCr-teknologien, der holder dine 
brændstofomkostninger lave og din bankkonto endnu stærkere. 

større alsidighed. Din T7 Heavy Duty er stærk nok til at klare trækarbejde, jordbehandling, 
ballepresning og transport. 

Bare sig, hvad du ønsker. T7 Heavy Duty klarer det. indbygget styrke. Det er klaret.

Indbygget styrke.

elektronisk turbolader med variabel geometri

Tier 4B eCOBlue™ Hi-esCr motor, op til maks. 313 hk

Pakke med nyt aggressivt design

new Holland LeD positionslys

Fire LeD lygter til montering i motorhjelm som ekstraudstyr

Modulvægtblok med integreret værktøjskasse

Terraglide™ forakselaffjedring  

Kraftudtag foran med 2 hastigheder  
og 1000 eCO (1000 / 1000e)

Heavy Duty foraksel

ekstra sikker aBs-bremseteknologi

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_018_Cutaway
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Fabriksmonteret intellisteer® styresystem

Op til 20 LeD arbejdslygter

isOBus klasse iii intelliCruise™ funktionalitet

avancerede sæder

Comfort ride™ kabineaffjedring som standard

system til overvågning 
af dæktryk

Brændstoftank med 
klassens største 

kapacitet på 630 liter 
(T7.290 og T7.315)

Headland Turn sequencing ii system

Gennemprøvet, trinløs  
auto Command™ transmission  

er standard

ÅRETS 
MASKINE 2016

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_018_Cutaway


Blue Power serien er blevet udviklet til de landbrugsbedrifter, der søger det ultimative inden for landbrug i topkvalitet. Her har 
ydelse og komfort højeste prioritet. Læg så dertil eksklusivt design, og så har du opdaget den hidtil mest luksuriøse traktor. ultimativ 
komfort, den sidste nye teknologi og iøjnefaldende design. Hvis du gerne vil have, at der bliver lagt mærke til din traktor, og ikke 
kun i marken for dens ydelse, men også for dens udseende, så har du fundet svaret. Blue Power serien, der udelukkende fås med  
en trinløs auto Command™ transmission, er indbegrebet af traktorluksus.

06 BLue POWer

Blue Power. Eksklusiv udgave.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_016


• Karakteristisk metallisk midnatsblå lak
• Kromfarvet kølergrill
• sølvfarvede fælge
• iøjnefaldende 3D new Holland logo og blad
• Blue Power sæde og tykt tæppe i kabinen med logo
• Kabinens arbejdslygter har sølvfarvet ramme
• en omfattende liste over standardudstyr

Blue Power. eksklusiv udgave, eksklusiv følelse.
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FØrerKaBine

Tag bare plads.

new Holland giver dig klassens bedste udvalg af sæder med tre forskellige modeller, så du har et bredt og omfattende udvalg. alle 
sæder nyder fordel af de forbedrede hynder. Disse mere faste og holdbare sædehynder giver en fantastisk komfort uanset terrænet. 
et passagersæde i fuld størrelse er standard, og det kan foldes ned, så det kan omdannes til arbejdsplads, når det ikke er i brug.

auto Comfort™ sæde
Det ventilerede auto Comfort™ sæde giver en fantastisk 
siddeoplevelse. Med automatisk vægtindstilling, aktiv affjedring, 
varme og endog et ventilationssystem, der køler og fjerner fugt, 
er dette perfekt til førere, der tilbringer ekstra mange timer  
i traktoren. sædet er betrukket med læder i blåt og gråt.

Dynamic Comfort™ sæde
Dynamic Comfort sædet har 
en forbedret lavfrekvent 
affjedringsmekanisme. De 
stukne hynder, der er udført  
i en stilfuld blanding af læder 
og stof, har endvidere varme  
i to trin.

Komfortsæde
standardkomfortsæder har en 
lavfrekvent affjedringsenhed. 
Hynderne er forsynede med 
et holdbart, blåt betræk. 
alle betjeningsgreb til 
sædet identificeres let, så 
justeringen af sædet kan 
udføres hurtigt og enkelt.

Både Dynamic Comfort og Comfort sæderne nyder fordelene 
af det innovative drejelige ryglæn, der er konstrueret således, 
at det støtter den øverste del af ryggen og øger komforten 
betydeligt, når sædet vendes for at kunne overvåge redskaber 
monteret bagpå.
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standardsæde Komfortsæde Dynamic Comfort™ 
sæde

Blue Power Dynamic 
Comfort™ sæde auto Comfort™ sæde Blue Power

auto Comfort™ sæde

Materiale stof stof stof/læder stof/læder Læder stof/læder

affjedringstype Lavfrekvent Lavfrekvent Lavfrekvent med 
dynamisk dæmpning

Lavfrekvent med 
dynamisk dæmpning Halvaktiv Halvaktiv

Dæmpningssystem Justerbart Justerbart automatisk automatisk 5 tilstande 5 tilstande
Justering efter vægt Manuel automatisk automatisk automatisk aktiv elektronisk aktiv elektronisk
Lændestøtte Manuel Manuel Pneumatisk Pneumatisk Pneumatisk Pneumatisk

Klimasystem – – varme i 2 trin varme i 2 trin varme og aktiv 
ventilation

varme og aktiv 
ventilation

Forlængelse af ryglænet – Drejeligt Drejeligt Drejeligt Drejeligt Drejeligt
Passagersæde stof stof Læder Læder Læder Læder

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Autocommand_Tier4B_15_G_028
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Autocommand_Tier4B_15_G_028
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_Autocommand_Tier4B_15_G_023
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09

Klart lys til mørke nætter.

Belysning foran traktoren, så produktiviteten ved natarbejde og den samlede sikkerhed øges, er noget new Holland prioriterer 
højt, og det opnås ved at overføre de sidste nye innovationer som f.eks. LeD fra bilindustrien til landbrugets verden. De helt nye 
belysningspakker har op til 20 LeD lygter. Disse lygter er klarere og mindre strømkrævende end de tilsvarende standardudgaver, 
og de giver et bredt belyst område med hvidt lys, der gør nat til dag. Der kan monteres op til 6 lygter foran og bag på taget,  
og højtmonterede forlygter oplyser området længere væk, så det er muligt at arbejde uden stop. 

Fuldt justerbare lygter
Den ekstra 360º pakke 
inkluderer en justerbar lygte 
i hvert hjørne af kabinen. 
Baglygterne tændes uafhængigt 
af hinanden for at reducere 
blænding, når der arbejdes ved 
siden af en høstmaskine.

Positionslyset giver de 
velkendte new Holland lygter 
på motorhjelmen et mere 
moderne look. Der er endda 
kommet new Holland logo 
inde i lygteenheden.

LeD lygterne er i sig selv skarpe: 
mere lys, større holdbarhed, 
mindre strømforbrug.

vælg en belysningspakke, 
der passer til dig
Der kan fås tre 
kabinebelysningspakker, der 
består af 8, 12 og 16 LeD 
kabinelygter i forskellige 
konfigurationer, så de kan 
tilpasses dine behov.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_270_Autocommand_Tier4B_14_G_010
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Autocommand_Tier4B_15_G_013
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FØrerKaBine

et ergonomisk, rummeligt og praktisk førermiljø er absolut nødvendigt for at kunne være produktiv en hel dag. Det er lige netop 
det, du får i new Holland Horizon™ kabinen, der er branchens førende. Ønsker du udsyn hele vejen rundt? uanset om du er på 
gården, i marken eller på vejen, har du et ubrudt produktivitetsøgende udsyn. altid. Den gennemsigtige taglem, der kan åbnes helt,  
giver bedre ventilation og bringer frisk luft ind.

Oplev en revolution  
inden for traktorbetjening.

MEd 69 dBA Er T7 KABInErnE dE MEST LYdSVAGE I BrAnchEn
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Kontrolcenter
Klimaanlæggets betjeningselementer, belysningspanel, ekstra 
opbevaringsplads og radioen er alle grupperet i en ergonomisk 
gruppe. en Bluetooth rDs/MP3 radio kan monteres som 
ekstraudstyr. så du besvare dine opkald håndfrit, og du kan lytte 
til dine yndlingsmelodier enten streamet direkte fra din MP3-
spiller, via auX-tilslutningen eller via en usB-nøgle.

Øjne i nakken
De teleskopiske sidespejle med justerbar topsektion er standard 
og giver det bedst mulige udsyn over vejen ved transport med høj 
hastighed. Den nederste, justerbare del er konstrueret således, 
at den effektivt modvirker blinde vinkler. Opvarmede elektronisk 
justerbare sidespejle er standard.

Landbrug med luksus
som ekstraudstyr kan der fås et helt læderbeklædt rat og et 
tykt tæppe med logo. Du kan tilvælge luksusudstyr som f.eks. 
lædersæde, solskærm på bagrude, tonet bagrude og opvarmet 
for- og bagrude.

solskærme for og bag
solskærmene til for- og bagrude er fuldt integreret i kabinens 
design, så dit udsyn ikke forhindres, når solskærmene ikke 
anvendes. De kan trækkes op og ned fra førersædet, uden at du 
behøver at strække dig, og desuden er et ekstra solgardin blevet 
integreret i panoramataget.
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Fingerspidsstyring af op til to fjernventiler,  
der begge kan konfigureres med fjernventilstyring.

 
Foragerautomatik ii (HTs ii). Tryk for at registrere, 
gemme og aktivere foragerautomatikken. 

intellisteer® (ekstraudstyr) til automatisk  
sporfølgning/styring.

Hævning/sænkning af bageste ophæng.  
Hævning/sænkning af frontlift  
(sammen med knappen bag på CommandGrip™). 

 
Kontakt for fremadgående/baglæns kørsel.

Multifunktionsjoystick. Joysticket kan indstilles, så det kan benyttes  
til betjening af frontliften eller fjernventilerne.

Personaliseret placering af det hydrauliske joystick og mus til bageste  
lift kan fås monteret fra fabrikken.

Mus til bageste ophæng.  
Løft tunge monterede redskaber med absolut præcision.

Hastighedsregulator. vælg en nedre grænse for motoren til kraftudtagsopgaver,  
eller en øvre tærskel for den maksimale motorhastighed. 

elektroniske fjernventiler. vippekontakter, der er lette at nå, til betjening af 
hydraulik. Let at justere flow og timing med intelliview™ berøringsskærmen.

ergonomisk placeret gashåndtag.

Den fjederbelastede parkeringslåsfunktion gør det muligt  
at deaktivere parkeringslåsen blødt, så sikkerheden øges.

Fuld adgang til avancerede hydrauliske funktioner og 
betjeningselementerne til bageste lift under det polstrede armlæn.  

elektronisk justering af sideWinder™ ii armlænets position.  

Kobl det forreste og bageste kraftudtag til øjeblikkeligt.
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SideWinder II: den ultimative  
ergonomiske oplevelse  
under arbejdet.

T7 Heavy Duty traktorerne har avancerede funktioner, der er lette og intuitive at  
få adgang til. i sideWinder™ ii armlænet findes alle de vigtigste betjeningselementer. 
Hastighed, transmission og hydraulik. alt, hvad du behøver til betjening, vælges intuitivt. 
Du kan hurtigt få adgang til flere avancerede funktioner. 

siDeWinDer™ ii arMLÆn OG COMManDGriP™ MuLTiFunKTiOnsGreB

Kontakterne er forsynede med 
baggrundsbelysning, der gør det 
endnu lettere at finde knapperne 
i mørke.

elektronisk justering  
af sideWinder™ ii
Du kan frit bevæge armlænet  
til den position, der passer dig.

Knappen bag på CommandGrip™ 
giver adgang til flere funktioner. 

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_G_13_011C_T4B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_G_13_010_T4B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_G_13_013B_T4B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_G_13_011D_T4B


aktivering og deaktivering af frontaffjedring eller valg 
af et af tre dæmpningsniveauer.

accelerer til din ønskede motorhastighed, vælg styring 
af motorhastighed, og hastigheden er fast.

aktiver Terralock, og den vil automatisk styre valg  
af firehjulstræk og differentialspærre.

Korrektion af trepunktsophæng og 
forlængelse af topstang kan udføres 

med et tryk på en knap, eller det 
kan knyttes til en af fjernventilerne 

med fjernventilstyring.

valgbar PTO kontakt,  
som skal vælges for  
at PTO fungerer når 
førersædet forlades.

Hævning og sænkning af 
forreste og bageste lift.

Det automatiske kraftudtag deaktiverer og genaktiverer både 
det forreste og bageste kraftudtag ved vendingen på forageren.

Tryk på knappen for foragerautomatik for at registrere 
og afspille de funktioner, du bruger hyppigst.
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vælg vippekontakt eller 
joystick til betjening  
af fjernventil 3 og 4.

26,4 cm bred 
intelliview™ 

berøringsskærm. Let adgang til avancerede funktioner.
Tryk på symbolet. aktiver funktionen.  

Det integrerede betjeningspanel, iCP, giver enkel 
adgang til avancerede betjeningsfunktioner.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_G_13_011C_T4B
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når du bestiller din T7 Heavy Duty, kan du vælge mellem tre forskellige styrepakker. Det betyder, at din nye T7 ankommer direkte 
fra fabrikken med præcist det nøjagtighedsniveau, du ønsker. vælg dit nøjagtighedsniveau helt ned til den mest præcise mulighed  
på 1,5 cm*. en absolut nødvendighed ved dyrkning af grøntsager eller løgplanter.

* ved hjælp af rTK-korrektionssignal

Tre fabriksmonterede  
pakker med styreautomatik.

PreCisiOn LanD ManaGeMenT

nøjagtigheds- og gentagelsesnøjagtighedsniveauer
new Holland tilbyder flere nøjagtighedsniveauer. Dette giver 
dig mulighed for at vælge det intellisteer® system, der passer 
til dit behov og budget. når du benytter rTK-korrektion med 
intellisteer, har du sikker gentagelsesnøjagtighed fra år til år.

nH 372 modtagere
nH 372 modtageren kan arbejde med Waas, eGnOs,  
OmnisTar, rTX- og rTK-korrektionssignaler, idet der anvendes 
både GPs- og GLOnass-satellitkonstellationer. Til rTK-
anvendelse kan der anbringes en integreret radiomodtager  
i modtageren, eller der kan anvendes et mobilt modem.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_997_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=PLM_15_9C7091R
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_290_Autocommand_HD_Tier4B_17_075
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intelliview™ iv - synlig intelligens
Den ekstra brede 26,4 cm store intelliview™ iv 
farveberøringsskærm kan bruges til at styre det automatiske 
styresystem intellisteer®, der er ekstraudstyr. intelliview™ 
skærmene muliggør fingerspidsprogrammering af en lang 
række styrespor, fra kørsel ligeud a-B til de mest komplekse, 
tilpassede kurver. Du kan personalisere dine indstillinger enkelt 
og let og endvidere overføre data ved hjælp af PLM® Connect File 
Transfer og PLM® softwarepakker på din computer.

avanceret intellirate™ styresystem
som ekstraudstyr kan T7 specificeres med intellirate™ 
styresystemet. Det betjenes fra den komfortable kabine, og 
ved hjælp af intelliview™ skærmen finjusteres anvendelsen 
af gødning og sprøjtemidler, og sektions- og mængdestyring 
styres på sprøjtemaskiner og såmaskiner. Dette forhindrer 
overlapninger, styrer doseringen og såhastigheden ud fra 
udbyttedata og eliminerer ubehandlede områder. Gødning og 
sprøjtemidler udnyttes bedre, så udbyttet bliver større.

Tovejskommunikation
Den nye T7 serie kan forsynes med isOBus iii teknologi. Det betyder, at traktor og redskab kan kommunikere med hinanden og sende 
oplysninger frem og tilbage, så redskabet kan styre traktorens hastighed og dermed opnå maksimal produktivitet.

Telematik: styr din maskine hjemme fra komforten i dit kontor
Med PLM® Connect kan du forbinde dig med din T7 fra dit kontor ved hjælp af det mobile netværk. Du kan holde kontakten med 
dine maskiner til enhver tid, og du kan endog sende og modtage realtidsoplysninger, hvilket sparer tid og øger produktiviteten.  
Med PLM® Connect essential startpakken får du de hyppigst benyttede funktioner og opgradering til PLM® Connect Professional 
pakken, så du får fuld overvågning og kontrol af maskinen. Kort sagt vil PLM® Connect hjælpe dig med at reducere dine 
brændstofudgifter og forbedre administrationen af maskinpark og sikkerhed i en enkelt pakke.

ARBEJDSHASTIGHED

UDSTØDNING AF BALLE

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=PLM_Connect_Telematics_02
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_G_13_011C_T4B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=IntelliViewIV_PLM_tractor
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_996
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_995_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_436
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=PLM_12_009B
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new Holland står ikke helt alene, når det drejer sig om Tier 4 teknologi. virksomheden kan trække 
på erfaringen fra deres egen motorudviklingsspecialist: FPT industrial.
Pionerer: Fiat opfandt Common rail teknologien i 1980’erne og gjorde den til et masseprodukt 
i 1997 på alfa romeo 156. virksomheden var den første, der lancerede teknologien  
på landbrugsmaskiner på Ts-a-traktoren. Pionerarbejde. altid.
renere: For sjette år i træk har CnH industrial ligget i toppen af Dow Jones sustainability World 
og europæiske indekser for produktionsteknikbranchen. renere. Overalt. 
Bevist: siden 1995 har FPT industrial været foregangsmænd inden for sCr-teknologien,  
og virksomheden har allerede produceret mere end 650.000 sCr-motorer i løbet af de sidste  
8 år til landbrugs-, entreprenør- og transportbrancherne. Driftssikkerhed. Bekræftet.

drevet af FPT Industrial.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FPT_Industrial_NEF6_15_G_015B
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Bæredygtig Effektiv Teknologi

eCOBlue™ Hi-esCr
en videreudvikling af det eksisterende eCOBlue™ sCr-system. Her vil du få fordel af 
branchens højeste nOx-konverteringseffektivitet. Dette multipatenterede system benytter en ny 
motorstyringsenhed, der ikke kun styrer motoren, men også Hi-esCr efterbehandlingssystemet 
ved at kontrollere forsynings- og doseringsmodulerne. ved hjælp af et dedikeret system med 
lukket kredsløb overvåger det konstant nOx-niveauerne i udstødningsgasserne, så det sikres, 
at der indsprøjtes den præcise mængde adBlue for at opnå nOx-konvertering af mere end 95%, 
samtidig med at et lavt væskeforbrug sikres.

Hi-esCr beholder rensekatalysator (CuC)

Dieseloxideringskatalysator (DOC) Tilførselsmodul

Doseringsmodul

Blanderør

adBlue beholder

6,7 liters neF motor

vistronic-ventilator 
som standard 

eller reverserbar 
ventilator eller 

justerbar ventilator 
som ekstraudstyr.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=FPT_Industrial_NEF6_15_G_015B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_999B_DKO
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_097
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den kraft og effektivitet  
du forventer fra new holland.

Turboteknologi med variabel geometri 
når der arbejdes i variable mark- og vejforhold, ved  
new Holland, at en motor, der reagerer hurtigt, er af afgørende 
betydning. Det er derfor, turboteknologi med variabel geometri 
er blevet lanceret for at opretholde det maksimale moment på 
1282 nm i et motorområde på 500 o/min. uanset om du arbejder 
med 1200 o/min eller 1700 o/min, har du hele det moment 
til rådighed. så du kan bare køre videre, når belastningen 
øges. Med vGT er turboforsinkelse fortid. når du anmoder  
din T7 Heavy Duty om mere, reagerer den. Øjeblikkeligt.

Tier 4B  
EcOBlue hI-eScr
genvindingspunkt 

Tier 3
genvindingspunkt 
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MeD BeLasTninG

FOrBeDreT BeLasTninGsresPOns

FaLD i MOTOrens  
OMDrejninGsTaL

6,7 liters FPT industrial neF-motor med eCOBlue™ Hi-esCr-teknologi for overholdelse af Tier 4B. Den klarer helt op 313 hk, 
samtidig med at en imponerende brændstofeffektivitet bevares. For at kunne levere den ekstra kraft, er neF motoren blevet styrket 
betydeligt med ekstra underrammeholdere. Dermed kunne den tilladte bruttovægt for køretøjet øges til imponerende 16 ton.  
Det maksimale moment opnås ved bare 1400 o/min, samtidig med at du bevarer den lynhurtige motorreaktion, du har vænnet dig til 
hos en new Holland traktor.

spar brændstof for at reducere din CO2-udledning
eCOBlue™ Hi-esCr-teknologi til opfyldelse af Tier 4B reducerer 
nOx-emissioner og fastholder T7 seriens imponerende 
brændstofeffektivitet, hvilket reducerer din bedrifts CO2-
udledning betydeligt. Gå ind på www.carbonid.newholland.com 
for at finde ud af, præcist hvor meget CO2 du kan spare! 

Tier 1
traktor

45065

36345

Tier 4B
hI-eScr traktor
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Du har altid al den kraft til rådighed, som du behøver
Hos new Holland er vi utrolig begejstrede for den hurtige 
reaktion. Du tænker måske: Og hvad så? Men det er din 
produktivitetssikkerhed. For at sige det enkelt: Da din neF motor 
kun indsuger ren, frisk luft, kan den reagere endnu hurtigere,  
når den belastes. Betydeligt hurtigere faktisk. Hurtig 
motorreaktion. Det har vi klaret.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_049
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_994_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_993_DKO
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Kraftbaseret bevægelse giver føreren mulighed for at ændre 
hastighed og retning. Hastigheden fremad kan desuden  
styres med pedalen.

Justering af kørehastighed - indstil en kørehastighed,  
der passer til dit præcise behov. 

valg af kørehastighed - giver dig mulighed for at skifte  
mellem tre kørehastigheder.

4 køretilstande passende til din kørestil  
auto Mode: når den ønskede kørehastighed er opnået,  
vil auto Command tilpasse motor og transmission så  
hastigheden bevares.  
Cruise Mode: Giver føreren mulighed for at opnå den  
ønskede fart ved at trykke på en knap samt bevare økonomisk  
og produktiv kørsel.  
Manuel Mode: Føreren kan manuelt indstille den ønskede mo-
tor- og kørehastighed uafhængigt af hinanden.  
PTO Mode: så snart PTO er tilkoblet, vil auto Command  
operere for at opnå en konstant motorhastighed.

new Holland har indtil nu designet og bygget mere end 25000 trinløse auto Command™ transmissioner (CvT), der har vundet utallige 
priser. auto Command™ transmissionen drager fordel af fire direkte drivpunkter med 100% mekanisk effektivitet. Disse punkter 
er præcisionsfremstillet for at sikre, at de er perfekt tilpasset de hyppigst anvendte hastigheder ved tungt trækarbejde, sekundær 
dyrkning, markarbejde ved høj hastighed som f.eks. presning eller skårlægning samt transportopgaver med hurtig kørsel. Den 
avancerede dobbelte kobling øger yderligere effektiviteten. Det er ganske enkelt den mest smidige og mest produktive CvT, der findes.

Innovativ Auto command™ transmission 
giver avancerede new holland funktioner.

Motorindgang
Kobling a + B

Transmissionsudgang

Kraftudtagsdrev

Planetgearsenhed

Hydrostat

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_992_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Tier4B_15_9C7009_Mov
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afbalancering af brændstoføkonomi og produktivitet
når der arbejdes i auto Mode og Cruise Mode anvendes 
drejeknappen, der er anbragt til højre for føreren., for at begrænse 
øverste motorhastighed og opnå den ønskede kørehastighed. 
resultatet: du når den ønskede hastighed ved meget lavere 
motoromdrejninger, så du sparer brændstof. i PTO-mode, skal 
du bruge drejeknappen til at regulere den acceptable reduktion 
i PTO-hastighed før kørehastigheden reduceres.

Tre justerbare kørehastigheder til ethvert behov
auto Command teknologi giver føreren mulighed for at indstille 
en kørehastighed mellem 20 m/t til og med 40 km/t og regulere 
den til nærmeste 0,01 km/t. ingen trin. ingen områdeskift. Bare 
trinløs hastighed, der passer til dit behov.

skræddersyede transmissionsindstillinger
Den trinløse auto Command™ transmission, der har vundet 
mange priser, har nu en accelerations- og decelerationsindstilling 
med 3 trin. Den 'bløde' indstilling er egnet til blide retningsskift, 
perfekt til transport med høj hastighed, eller når der arbejdes 
på glat underlag. standardindstillingen er beregnet til normale 
aktiviteter i marken. Den meget hurtige, aggressive indstilling 
er ideel, når der er brug for næste øjeblikkelige retningsskift. 

active stopstart
en vigtig sikkerhedsfunktion på auto Command™ er active 
stopstart. når traktoren holder stille, forhindrer transmissionen 
traktoren i at bevæge sig baglæns eller fremad. selv med tung last. 
når transmissionen optager drevet, er der ingen risiko for at rulle 
baglæns på stejle skråninger. en elektronisk bremse aktiveres  
med vendegearsgrebet, så det er muligt at parkere sikkert.

1

10 20 5040300

2

3

km/t

Frem

(50 km/t ikke i Danmark)

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_786
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_374
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_449
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_G_030
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_988_DKO
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Forakslerne på T7 Heavy Duty serien er blevet opgraderede til maksimumvægten på 16 ton, hvilket betyder, at du kan arbejde  
med endnu tungere redskaber uden problemer. Terraglide™ forakselaffjedring er en standardfunktion, og dens dobbelte dæmpere  
og akkumulatorer giver en fantastisk rolig kørsel. Motoren og underrammen er blevet konstrueret til at øge drejeegenskaberne, 
således at forhjulene ved snævre vendinger kan dreje længere ind mod det specialformede bundkar og vægtpladen.

Mere stabil transport.  
Smidigere præstation i marken.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CR10_90_Revelation_Tier4B_17_101
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Den integrerede Comfort ride™ kabineaffjedring
Den automatiske Comfort ride™ kabineaffjedring i to trin 
sætter i dag standarden for førerkomfort. Med den reduceres 
stødbelastningerne på føreren med op til 25%. Den er 
beregnet til at supplere den komfortable kørsel, som det 
luftaffjedrede standardsæde yder. Den er ideel til opgaver, der 
omfatter jordbehandling i marken ved høje hastigheder samt 
transportopgaver på landevejen.

Terraglide™ forakselaffjedring
new Holland Terraglide™ forakselaffjedring er kendt for at 
beskytte traktoren, de monterede redskaber samt føreren mod 
kraftige stødbelastninger under transport og i marken. i marken 
bevarer det avancerede affjedringssystem kontakten mellem 
dæk og jord, så traktionen forbedres. Der fastholdes altid kørsel 
med fuld affjedring takket være systemet, der tilpasser sig 
ændringerne i den vægt, der lægges på traktorens forende.

avanceret traktionsstyring
new Hollands Terralock™ system giver føreren mulighed for blot 
at vælge den ønskede trækkraft til en specifik opgave. Derefter 
vil Terralock så styre trækket til forakslen og automatisk koble 
differentialspærrerne til og fra. ved en vending på forageren eller 
skift fra arbejde til transport, vil Terralock låse differentialerne 
og firehjulstrækket op uden indgriben fra føreren.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_991_INB
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_022
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_300
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=CR10_90_Revelation_Tier4B_17_101
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_Tier4B_17_G_007


For dagens moderne landmænd og maskinstationer er transport med høj hastighed en vigtig del af hverdagen. uanset om du 
kører mellem kunder eller mellem forskellige marker, vil du sætte pris på T7 Heavy Duty traktorens imponerende præstation ved 
kørsel på vej. Fremragende udsyn, præcis auto Command™ hastighedsstyring og bremsepunkternes område gør T7 Heavy Duty  
til en fornøjelse på vejen.

Super sikker, super stabil transport.

avanceret bremseteknologi
Det prisbelønnede, blokeringsfrie bremsesystem på T7 Heavy Duty serien styrer det enkelte hjuls bremser individuelt for at forbedre 
standseevnen ved transport af tunge redskaber. Hvis det ikke er nok, giver aBs supersteer™ teknologien traktoren mulighed  
for at vende på en femøre ved at dreje på det inderste baghjul, der kontrolleres og reguleres til nedsat hastighed.

BreMsninG OG TraKTiOn

NEW HOLLAND T7 MED ABS

TRAKTOR UDEN ABS

BREMSEPUNKT
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_990_DKO
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_989_INB
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_378


system til overvågning af dæktryk
Med systemet til overvågning af dæktryk (TPMs) kan føreren kontrollere dæktrykket 
på op til 16 dæk. Følere på hvert dæk overfører data trådløst til en antenne i kabinens 
tag. Føreren kan indgive det ideelle arbejdstryk for det enkelte dæk til en specifik 
opgave. Trykværdierne gemmes med redskabets navn i intelliview™ iv monitoren, 
så du kun behøver at gemme indstillingerne en gang. et signal på skærmen advarer 
derefter føreren, hvis trykket ikke er i overensstemmelse med den ideelle værdi. TPMs 
gavner driftseffektiviteten, idet der advares, hvis dæktrykkene er indstillet ukorrekt, og 
systemet giver en tidlig advarsel om eventuelle punkteringer, f.eks. på en anhænger.

Customsteer™, variabel styrefunktion
Den valgbare Customsteer™ funktion giver dig kontrol over input for de styrende hjul. 
via intelliview™ skærmen eller via en kontakt kan du kontrollere præcis hvor mange 
drejninger af rattet der er behov for at opnå fuldt udslag. Hvis du ønsker at udføre 
snævre vendinger, f.eks. foragervendinger eller ved arbejde med frontlæsser, kan du 
programmere traktoren til at udføre fuldt styreudslag med kun én omgang med rattet 
istedet for fire som er standard. Det sparer dig tid og indsats.

Transportintensiv bremsepakke
Hele T7 serien kan fås med 
udstødningsbremse, hvilket er ideelt til 
intensive transportopgaver. alle traktorer 
i T7 serien har smurte bremseskiver, 
der bevarer bremseydelsen i lang 
tid. På modellerne til 50 km/t (ikke 
DK) kan der specificeres integrerede 
forhjulsnavsbremser for at forbedre 
bremseydelsen, når der køres med høj 
hastighed med fuldt lastede anhængere.

sikker bremseteknologi
T7 Heavy Duty kan specificeres med 
en motorudstødningsbremse, der 
aktiveres med en pedal, eller auto 
Command transmissionen kan 
spærres manuelt ved bremsning. når 
vendegearsknappen på CommandGrip™ 
multifunktionsgrebet trykkes i 
køreretningen, låses transmissionen. 
Derved øges motorbremsningen, og 
traktor og anhænger bremses med 
samme bremsekraft, så man undgår 
risikoen for, at traktoren ”knækker” på 
glat underlag.

25

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_004
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Autocommand_Tier4B_15_G_015
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_012B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_012C
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_16_002
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_17_G_999
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Fabriksmonteret frontlift 
og kraftudtag
Den slanke motorhjelm giver 
fantastisk uhindret udsyn 
fremad. Den afbalancerede 
akselafstand gør det endnu 
lettere at gøre fuld brug af 
liftens kapacitet på 5821 kg. 
Det er let for føreren at nå 
de integrerede, elektroniske 
betjeningselementer til front-
liften.

stærk, effektiv  
og kraftfuld
Den maksimale løftekapacitet 
på T7 Heavy Duty traktorerne 
er på hele 11058 kg. 
systemet er desuden forsynet 
med integreret dynamisk 
dæmperkontrol til beskyttelse 
mod stødbelastninger. 
Det vil reducere stød, når 
der køres med en tung 
belastning på liften ved 
transporthastigheder. Der 
kan fås skærmmonterede 
betjeningselementer til 
bageste lift, en fjernventil 
bagpå samt kraftudtaget.

T7 Heavy Duty serien har fået opgraderet kapaciteten på forreste og bageste lift, hvilket betyder, at de kan arbejde med de største 
redskaber til montering foran og bagpå, så din produktivitet øges. vil du gerne anvende større plove? så er det stærke ophæng bagpå 
perfekt. Hvis du dyrker kartofler, eller hvis du har behov for at montere de tungeste såmaskinesæt, er den fuldt integrerede frontlift 
det rigtige for dig. Traktoren kan fås i varianterne i kategori iii og iv, og de kan udstyres med en række trækstænger og koblinger, 
der passer til dine behov.

Funktioner, der øger produktiviteten.

LiFT FOran OG BaGPå

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_G_004
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_023
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_G_009
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_G_001
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Fleksibel ballastpålægning
Takket være den nye modulvægtblok 
og den fuldt integrerede frontlift, 
der er ekstraudstyr, er det nu blevet 
endnu lettere at pålægge ballast. Du 
kan vælge mellem en lang række 
frontballastmuligheder, så du perfekt 
kan afpasse det til den enkelte opgave. 
De kan monteres og afmonteres hurtigt 
og enkelt fra den komfortable kabine.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_G_015
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_023
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_523
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Funktioner, der øger produktiviteten.

KraFTuDTaG OG auTOMaTiK

new Hollands T7 Heavy Duty traktorer er konstrueret, så de tilbyder fremragende trækkraft. Dette er et vigtigt krav til traktorer, 
der udvikler mere end 290 hk. Men T7 traktorerne er bygget til at kunne klare langt mere. Takket være den konstante effektkurve 
bevares kraftudtagets og hydraulikkens ydelse, selv i krævende forhold. Massiv ydelse med optimal økonomi. T7 traktorerne når 
nominel kraftudtagshastighed ved reduceret motorhastighed, så der opnås maksimal brændstofeffektivitet. Med new Hollands  
T7 er alsidighed standard.

Direkte træk giver brændstofeffektivitet
alle T7 traktorerne er forsynet med kraftudtag med direkte drev for at reducere effekttab 
mellem motor og redskab. Kraftudtaget kobles til med en trykknap med avanceret 
styring af blød start. Dette modulerer tilkoblingen af redskaber med høj inerti, så 
drivlinjen beskyttes, og redskaberne kobles til jævnt. sikkerheden er yderligere blevet 
forbedret med en speciel PTO kontakt, der skal vælges for at PTO’en fortsat fungerer 
når førersædet forlades. yderligere kraftudtagsmuligheder er f.eks. automatisk 
kraftudtag, der automatisk kobler kraftudtaget fra, når frontliften eller liften bagpå 
hæves over en forudindstillet position. Dette beskytter kraftudtagets aksel og traktoren.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_065
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_G_030
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større hastighedsområde  
på kraftudtag
Både det forreste kraftudtag med to 
hastigheder og det bageste kraftudtag med 
fire hastigheder styres med et elektronisk 
greb for at gøre valg og tilkobling endnu 
lettere. Det forreste kraftudtag har nu en 
hastighedsindstilling på 1000 eCO, der 
reducerer brændstofforbruget, f.eks. ved 
arbejde med tredobbelte slåmaskiner.

HTs ii: Gentagelsesnøjagtighed uden problemer
HTs ii er standard. Dette intuitive system betyder, at du let kan registrere og gemme alle 
redskabssekvenser og manøvrer på forageren. Disse kan derefter afspilles med et tryk 
på en knap. nu bliver det interessant. Det er endnu lettere at ændre forudindspillede 
sekvenser, således at din HTs-sekvens ændres, når forholdene ændrer sig! enkelt, 
og en fantastisk måde at forbedre gentagelsesnøjagtigheden og effektiviteten på samt 
reducere trætheden ved arbejde i længere perioder.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_270_Autocommand_Tier4B_15_G_015B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_270_Autocommand_Tier4B_15_G_015C
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_461
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_G_030


hydraulisk kraft.

alle T7 traktorer er som standard forsynet med et belastningsfølsomt, hydraulisk system med lukket center. Det yder som 
standard 165 l/min på T7 Heavy Duty, tilstrækkeligt til de vigtigste landbrugsopgaver. Til de kunder, der har brug for mest 
hydraulik, giver MegaFlow™ hele 220 liter/min (T7.290 og T7.315). som om det ikke var nok, har new Holland udviklet CCLs-
systemet til at arbejde med topeffektivitet. Fordelen? Der er altid fuld hydraulisk ydelse til rådighed til fjernventiler og ophæng, 
men kun så meget, som der er behov for. resultatet? reduceret brændstofforbrug.

HyDrauLiK30

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_822


Op til 8 elektroniske fjernventiler
T7s fjernventiler er lette at identificere med farvekodede koblinger og greb. alle otte fjernventiler kan styres, uden at du behøver at 
flytte dig fra sideWinder™ ii armlænet, så du har mulighed for at identificere og betjene den enkelte fjernventil med præcision. Der er 
fire fjernventilgreb på armlænet, og to af ventilerne styres enten med de to ekstra vippekontakter til højre for intelliview™ skærmen 
eller ved at bruge CommandGrip™ grebet eller det elektroniske joystick. indstillingen af flow, timing og låsning kan afpasses nøjagtigt 
efter opgaven.

Flowkontrol med intelliview™ skærmen
intelliview™ berøringsskærmen gør det enkelt at foretage 
indstillinger af flowhastigheder. rul gennem menuerne og vælg 
ventilstyring. vælg, hvilken udgang du ønsker at justere, og 
træk med fingeren ”skyderen” til den ønskede indstilling. Det 
er klaret.

Hydraulisk fjernventilstyring
For at kunne afpasse styringen af de hydrauliske redskaber 
efter den enkelte fører, er T7 Heavy Duty forsynet med et 
hydraulisk fjernventilstyresystem. Du kan styre, hvilke kontakter 
på CommandGrip™ multifunktionsgrebet og på det integrerede 
betjeningspanel, der skal styre hvilken ventil. Du kan desuden 
bestemme, hvilken vippekontakt der skal bruges til betjening 
af den femte fjernventil. Disse indstillinger kan knyttes  
til et individuelt redskab og hurtigt hentes, når de gemmes. 
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http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Tier4B_15_G_9C7032R
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Tier4B_15_G_9C7030
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_270_Powercommand_15_9F9026A
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_HD_Tier4B_15_G_013
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_Tier4B_15_9C7017_IntView_IV


Forhandlermonteret tilbehør
et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til 
optimering af maskinens ydelse under alle forhold 
kan leveres og monteres af din lokale forhandler.

32 serviCe OG eFTersaLGssuPPOrT

360°: T7 heavy duty.

Den nye T7 serie er blevet udviklet til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid på gårdspladsen. alle servicepunkter er let 
tilgængelige, og de meget lange serviceintervaller betyder, at traktoren vil tilbringe mere tid i sine naturlige omgivelser: i marken!

en praktisk indbygget 
værktøjskasse er 
integreret i frontvægten.

Kontrol af motorolie og påfyldnings-
punkter er let tilgængelige, uden at 

det er nødvendigt at åbne motorhjel-
men. Dette gør regelmæssige kon-
troller hurtige og servicen enklere. 

Motorhjelmen er i et stykke, 
og den kan åbnes helt op,  
så service gøres lettere.

Det er let at skifte 
kabinens luftfilter.

Fyld sprinklervæskebeholderen 
gennem bagruden.

Hydraulikoliestanden 
kan ses i skueglasset 

bag på traktoren.

Det er let at kontrollere, rense 
eller udskifte motorens luftfil-
ter uden brug af værktøj.

Køleren kan svinges helt 
ud, så rengøringen kan 
klares hurtigt og let.

Brændstoftanken med klassens bedste 
kapacitet på 630 liter (T7.290 og T7.315) 
betyder, at du kan arbejde hele dagen 

og et godt stykke ind i natten, uden at du 
behøver at tanke op. T7 Heavy Duty serien 
giver dig virkelig 24 timers produktivitet.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_005
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_010B
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_Autocommand_HD_Tier4B_15_006B
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service Plus – fordi din tryghed er vigtig
service Plus programmerne tilbyder ejere af new Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning 
udover fabrikkens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af 
autoriserede nH forhandlere og brug af nH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt 
dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:

• antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
• antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
• Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde  
 dine forventninger
Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en service Plus kontrakt for dine maskiner

sølv - Drivlinje
Guld - udvidet
Platin - Fuld reparation repair

new holland Services.

skræddersyet efter dine behov
CnH industrial Capital, new Hollands finansierings selskab, er 
veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, 
og står til din rådighed med skræd der syet 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 
online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske 
skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke 
viden, som de nyeste og mest avancerede new Holland  
produkter kræver.

new Holland style
skal new Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre 
igennem det omfattende 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. new Holland. så individuel som dig.

new Holland agriculture T7 Heavy Duty serie app
Med denne nye new Holland agriculture produkt app kan du 
opleve alle funktioner, fordele og anvendelsesmuligheder på 
denne helt nye T7 Heavy Duty traktorserie.
scan her for at downloade den app.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A003
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11A052
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=Website_NewHolland_Style_2015
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=APP_16_T7HD
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Modeller T7.275 T7.290 T7.315
armlæn type sideWinder™ ii sideWinder™ ii sideWinder™ ii
new Holland motor* nef nef nef
antal cylindere / indsugning / ventiler 6 / evGT / 4 6 / evGT / 4 6 / evGT / 4

Opfylder bestemmelser for motoremissioner Tier 4B / trin 4 Tier 4B / trin 4 Tier 4B / trin 4

eCOBlue™ Hi-esCr-system (selektiv katalytisk reduktion) l l l

Brændstofsystem - Højtryks Common rail l l l

Godkendt biodieselblanding** B7 B7 B7

Kapacitet (cm3) 6728 6728 6728

Boring og slag (mm) 104x132 104x132 104x132

Maks. hestekræfter - isO Tr14396 - eCe r120 (kW/hk) 201/273 212/288 230/313

nominelle hestekræfter - isO Tr14396 - eCe r120 (kW/hk) 184/250 199/271 221/300

nominel motorhastighed (o/min) 2100 2100 2100

Maks. moment isO Tr14396 (nm) 1173 ved 1400 o/min 1194 ved 1400 o/min 1282 ved 1400 o/min

Momentstigning (%) 40 32 28

reverserbar ventilator O O O

Justerbar ventilator O O O

udstødningsbremse O O O

Dieseltanks kapacitet som standard (liter) 410 630 630

adBlue - tankkapacitet (liter) 96 96 96

serviceinterval (timer) 600 600 600

Trinløs auto Command™ transmission
3 indstillinger af transmissionens aggressivitet l l l

active stopstart funktion l l l

Trykbaseret køregreb l l l

auto Command™ trinløs transmission (40 km/t eCO) l l l

Min. hastighed / maks. hastighed (km/h) 0,03 / 40 ved 1300 o/min 0,03 / 40 ved 1300 o/min 0,03 / 40 ved 1300 o/min

el
12 volt generator er standard (amp) 200 200 200

Batterikapacitet (CCa / ah) 1700 / 136 1700 / 136 1700 / 136

aksler
Terraglide™ forakselaffjedring l l l

styrevinkel (°) 55 55 55

Terralock™ funktioner (automatisk differentialspærre / automatisk firehjulstræk) l l l

Customsteer™ system O O O

Dynamiske forskærme l l l

Bar-bagaksel l l l

venderadius med Terraglide™ affjedring på foraksel (mm) 5700 5700 5700

Hydraulik
Closed Centre Load sensing (CCLs) l l l

Hovedpumpeflow standard / MegaFlow™ som ekstraudstyr (l/min) 165 / – 165 / 220 165 / 220

Fjernventilstyring O l l

elektronisk trækkontrol (eDC) l l l

Fjernventiler
Maks. antal ventiler bagpå 5 5 5

Betjening med joystick l l l

Maks. antal midtermonterede ventiler 3 3 3

Lift
Maks. løftekapacitet ved kugleender (kg) 11058 11058 11058

Maks. løftekapacitet i hele området (610 mm bag kugleender) (kg) 9280 9280 9280

Frontliftens kapacitet ved kugleender (i hele området) (kg) 5821 5821 5821

Kraftudtag
automatisk blød start l l l

Bageste kraftudtag motorhastighed ved 540 / 540e / 1000 / 1000e (rpm) 1930 / 1598 / 1853 / 1583 1930 / 1598 / 1853 / 1583 1930 / 1598 / 1853 / 1583

valg af elektronisk kraftudtag l l l

automatisk styring af kraftudtag l l l

Kraftudtag foran med 2 hastigheder (1000 o/min) O O O

Kraftudtag foran motorhastighed ved 1000 / 1000e 1890 / 1585 1890 / 1585 1890 / 1585

Bremser
elektrohydraulisk parkeringsbremse l l l

Hydrauliske anhængerbremser l l l

Trykluftsanhængerbremsesystem som ekstraudstyr O O O

aBs-bremsesystem som ekstraudstyr O O O

aBs supersteer™ system som ekstraudstyr O O O

Kabine
360° Horizon™ kabine med fire stolper med FOPs - OeCD-kode 10 niveau 1 l l l

Horizon™ kabine kategori - en 15695 2 2 2

Panoramatag - taglem l l l

Panoramadør, højre O O O

varme i for- og bagrude O O O

sPeCiFiKaTiOner



*** Kun vejledende, se dækproducentens data

l standard     O ekstraudstyr     – Kan ikke fås     
* udviklet af FPT industrial     
** Biodieselblanding skal fuldt ud opfylde den seneste brændstofspecifikation en14214:2009 og traktoren skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i instruktionsbogen

e
a

C

D

B
F
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armlæn type sideWinder™ ii sideWinder™ ii sideWinder™ ii
Kabine
Belysningspakke med 8 LeD’er l l l

Belysningspakke med 12 LeD’er O O O

360 grader belysningspakke med 16 LeD’er O O O

Pakke med 20 LeD’er (pakke med 16 LeD’er + pakke med 4 LeD’er til motorhjelm) O O O

Komfortsæde med sikkerhedssele l l l

Dynamic Comfort™ sæde med varme og sikkerhedssele O O O

Dynamic Comfort™ sæde med varme og sikkerhedssele, Blue Power O O O

auto Comfort™ aktiv klimastyring, lædersæde med sikkerhedssele O O O

auto Comfort™ aktiv klimastyring, Blue Power med sikkerhedssele O O O

Passagersæde med sikkerhedssele l l l

CommandGrip™ multifunktionsgreb l l l

elektronisk justering af sideWinder™ ii armlæn l l l

Klimaanlæg med automatisk klimastyring l l l

Kabinens recirkulationsfiltre l l l

MP3 Bluetooth radio (håndfri telefon) O O O

Teleskopiske vidvinkelspejle, med varme og elektrisk justerbare l l l

Comfort ride™ kabineaffjedring l l l

Foragerautomatik (HTs) l l l

Foragerautomatik ii (HTs ii) O O O

skærmmonterede udvendige betjeningselementer til kraftudtag og ophæng l l l

skærmmonterede udvendige betjeningselementer til 3. ventil l l l

intelliview™ iv farveskærm l l l

Dual intelliview™ iv farveskærm O O O

isO 11783 stik l l l

Kameratilslutning O O O

Forberedt til intellisteer® styring l l l

PLM® Connect telematik O O O

isOBus klasse ii (forbindelse udvendigt og i kabinen) l l l

isOBus klasse iii (forbindelse udvendigt og i kabinen) O O O

system til overvågning af dæktryk (op til 16 individuelle dæk) O O O

udvendig tilslutning af luftslange O O O

Optimalt lydniveau i kabine - 77/311eeC (dBa) 69 69 69

Fabriksmonterede roterende advarselsblink (1 / 2) l l l

vægte
Minimum uden ballast / forsendelsesvægt (kg) 10500 10500 10500

Typisk arbejdsvægt (kg) 10500 - 12500 10500 - 12500 10500 - 12500 

Maks. tilladt vægt (kg) 16800 16800 16800

Modeller	 T7.275	 T7.290	 T7.315

Modeller T7.275	-	T7.315
Mål
Bagdæk størrelse 650/85 r38 710/70 r42 800/70 r38 710/75 r42 900/60 r42
a Maksimal samlet længde inkl. frontophæng og ophæng bagpå (mm) 5700

B Minimumbredde (mm) 2536 2592 2656 2592 2993

C Højde fra midt på bagakslen til toppen af kabinen / udstødningen (mm) 2355 / 2372

D radius for belastet dæk*** (mm) 920 920 900 955 955

e akselafstand (mm) 2995

F sporvidde (flangeaksel min. / maks.) (mm) 1840 / 1930 1840 / 1930 1818 / 1952 1840 / 1930 2052

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_014
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T7_315_BluePower_HD_Autocommand_Tier4B_15_010B
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new holland Top Service:  
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed
Vi	 er	 altid	 til	 din	 rådighed:	 alle	
dage	 fra	 07.00-19.00!	 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!

 For flere oplysninger - kontakt venligst din new Holland forhandler!

* 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.

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 - 05/18 - (Turin) - 170017/DKO

DIN	LOKALE	FORHANDLER

www.newholland.dk

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=5A0047RR
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=6J9063RR
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=People_2010
http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=12A005

