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DINE BEHOV ÆNDRER SIG KONSTANT.
T7 TILPASSER SIG LØBENDE.
ØGET PRODUKTIVITET OG HØJERE EFFEKT
T7 traktorerne er monteret med New Hollands avancerede ECOBlue™ SCR-teknologi, som opfylder Tier 4A
miljøkravene. Det betyder, at 6,7 liter Nef motoren både er utrolig miljøvenlig og yder en fremragende præstation. 
T7 traktorerne leverer nu op til 19 ekstra hk og 139 Nm moment i forhold til T7000 Serien. Med automatisk motorstyring
er der op til 51 hk ekstra til rådighed for optimal produktivitet.

TOTAL KØREGLÆDE
T7 traktorerne er designet til at gøre betjeningen endnu lettere. SideWinder™ II armlænet reducerer træthed og 
øger arbejdskomforten under de lange dage i marken. Den prisvindende ABS SuperSteer™ teknologi giver dig 
øget sikkerhed og effektivitet ved vendinger. Horizon™ kabinen tilbyder et utroligt lavt lydniveau på kun 69 dBA
og fremragende udsyn til alle sider. For ekstra førerkomfort kan de opvarmede og udskydelige sidespejle 
let justeres inde fra kabinen, så man undgår generende og potentielt farlige blinde vinkler.

LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER
T7 traktorer er monteret med Nef motorer, som anvender den miljøvenlige ECOBlue™ SCR-teknologi. 
Kombineret med den avancerede Auto Command™ transmission, nedsættes brændstofforbruget ifølge 
uafhængige tests med op til 10%. 600 timers serviceintervaller er stadig de førende i klassen.

MAKSIMAL ALSIDIGHED
De ni modeller i T7 Serien tilbyder effekt og transmissioner til enhver opgave. Kombineret med det fremragende 
effekt-til-vægt forhold på op til 25,8 kg/hk, er disse traktorer utroligt alsidige. Fra tung til let jordbearbejdning, 
fra sprøjteopgaver til transport på landevej - T7 klarer det hele uden besvær.



PRÆCIS SOM ANGIVET PÅ MOTORHJELMEN
T7 traktorerne tilbyder forbedret præstation takket være Tier 4A ECOBlue™ SCR advantage, og disse forbedrede
præstationsegenskaber er indlysende lige fra starten. Hvordan? Det ses simpelthen på motorhjelmen. De første to
cifre ‘T7’ henviser til traktorkategorien og de efterfølgende tre, f.eks. ‘270’, angiver max. hk med motoreffektstyring.
Og hvad betyder det så for dig? Du kan købe din T7 i sikker forvisning om, at den vil være i stand til at klare selv 
de hårdeste arbejdsopgaver. New Holland garanterer tryghed og optimal produktivitet.

Max. effekt med EPM (hk)

EPM område

Max. effekt (hk)
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Motoromdrejninger

EPM i henhold til belastning af transmission, 
PTO og hydraulik.

Dette er den maksimale motoreffekt, som leveres af T7 Serien 
til krævende PTO- og transportopgaver ved høj hastighed.

Til krævende opgaver som f.eks. jordbearbejdning, 
leverer T7 disse max. effektværdier.

Nominel effekt (hk)

Nominelle hk er en nyttig reference,
men er som regel overgået af maks. hk
tallene under arbejde med eller uden
aktiv EPM.
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T7.200
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DESIGN DIN HELT EGEN T7
New Holland skabte de populære Blue Power modeller for at fejre seriens store succes med tildeling af den
prestigefyldte “Årets Traktor” pris. Nu kan du få del i denne succes, eftersom udvalgte modeller kan monteres 
med nogle af de eksklusive Blue Power detaljer, som f.eks. forkromninger og den karakteristiske midnatsblå farve. 
Der er ligeledes kommune- og industriversioner til rådighed, med fremragende egenskaber, herunder specifikke
farvevalg og universaldæk, som er perfekte til allround- og transportopgaver på landevej. Disse modeller tilbyder 
stadig klassens førende effekt-til-vægt forhold på blot 25,8 kg/hk og ECOBlue™ SCR-miljøteknologi, som kan reducere
brændstofforbruget med op til 10%.
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ET STØRRE UDVALG TIL DE KRÆVENDE FAGFOLK

New Holland T7 traktorer kan specificeres, så de passer præcist til netop dine arbejdsopgaver. 
De ni modeller i T7 Serien, med nominel effekt i området fra 125 hk til 228 hk, kan monteres med 
enten semi-powershift, fuld-powershift eller seriens førende konstant variable Auto Command™ transmission. 
Alle modeller kan monteres med en New Holland læsser samt mulighed for fuldt integreret frontlift og PTO.



ET ARMLÆN, SOM PASSER TIL DIG
Range Command™ og Power Command™ traktorer kan monteres med enten et Classic armlæn 
eller New Holland’s avancerede SideWinder™ II armlæn, komplet med CommandGrip™ håndtag 
og IntelliView™ III eller IV monitor, som ekstraudstyr. SideWinder II er standard på Auto Command™
traktorer og er udstyret med det avancerede, trykbaserede CommandGrip håndtag for øget
hastighed og kontrol af retningsskift.

CLASSIC ARMLÆN
SIDEWINDER™ II ARMLÆN
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HORIZON™ KABINE MED EKSTRA 
RUMMELIGHED OG PERFEKT UDSYN

HELE DØGNET RUNDT
Der er som standard monteret en komplet serie
arbejdslygter på alle modeller. Disse lygter kan
justeres efter den pågældende opgave, og giver
bred spredning af lyset for ubesværet arbejde, når
mørket falder på. Nem betjening via et separat
kontaktpanel i kabinen. HID, high intensity xenon
lygter tilbydes som ekstraudstyr for optimal
effektivitet under arbejdet døgnet rundt.

ALT PÅ RETTE PLADS
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.

DESIGNET TIL KOMFORT OG PRODUKTIVITET
Stig ind i en standard T7 Horizon™ førerkabine, og uanset
specifikationerne vil du opdage, at den er designet, 
så den passer perfekt til dig. Bemærk hvordan sædet 
og rattet kan justeres efter dine behov, og udsynet til 
alle sider bliver bare ikke bedre. Lydniveauet er utroligt lavt
for mindre førertræthed. Oplev hvordan sædet, kabinen 
og akselaffjedringen dæmper kørslen. Fra air-condition 
til fuldt klima-anlæg vil Horizon™ kabinen sikre dig den
ultimative komfort.



8 sec 5 sec 8 sec 5 sec

FORAGERAUTOMATIK 
De automatiske funktioner er kun en fordel, hvis føreren 
føler sig tryg ved at opsætte og bruge dem. New Holland
foragerautomatik HTS er blevet opgraderet og udviklet gennem
flere år for at tilpasse let brugervenlighed med høj effektivitet 
i marken. Systemet giver føreren mulighed for at indspille 
og lagre rækkefølgen af funktioner ved forager. Disse funktioner
afspilles så automatisk, når HTS-systemet aktiveres. Enkelt 
og en uvurderlig hjælp der tilmed betyder mindre førertræthed
under de lange arbejdsperioder.

GÅRDENS MEST KOMFORTABLE SIDDEPLADS
Et standard, luftaffjedret luksussæde sikrer høj 
komfort. For førere, som tilbringer ekstra mange 
timer i traktoren, er der også mulighed for yderligere
komfort i form af det opvarmede, semi-aktive 
Auto Comfort™ sæde. En stor luftbeholder, som
modvirker ujævnhederne i terrænet, kombineret 
med Comfort Ride™ førerkabineaffjedring, sikrer 
dig utrolig blød kørsel. Og som ekstra luksus kan
sædet vælges i komplet læderversion.

KONTROLCENTER
Betjening af air-condition, belysningspanel,
ekstra opbevaringspladser og radio 
er alle samlet i en 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.

ØJNE I NAKKEN
Der kan vælges forlængede sidespejle med
en elektronisk justerbar topsektion, der har
samme type spejle, som på de professionelle
lastbiler for at opnå bedst muligt udsigt over
vejen under transport med høj hastighed. 
Den nederste sektion er designet til at
modvirke blinde vinkler og kan justeres
præcist efter dine ønsker. Er det ikke
tilstrækkeligt? Så er spejlene også opvarmede
for at fjerne fugt eller frost på et øjeblik. 



INTELLIVIEW™ TOUCHSCREEN MONITOR
Få alle de nødvendige informationer ved et hurtigt blik.
Vælg 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-/sænkefunktion af liften. 
For at hæve eller sænke frontliften
trykkes på knappen bagerst 
på CommandGrip samtidig 
med hæve-/sænkefunktionen.

• Mulighed for IntelliSteer®

auto-styring med automatisk
tilkobling af styringen.

• Frem/bak kontakt.

• Fingerspidsbetjening 
af op til to fjernventiler.

• Foragerautomatik, HTS. 
Tryk for at indspille, lagre og 
afspille funktionerne 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: FOR ULTIMATIV
ERGONOMISK ARBEJDSGLÆDE
T7 Auto Command traktorer byder på 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. Det tager utrolig kort 
tid, at lære din T7 traktor at kende.



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 motoromdrejningsstyring.

LANDBRUGSDRIFT PÅ LUKSUSKLASSE
T7 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 modeller og tilgængelig som ekstraudstyr på alle øvrige modeller.
For yderligere luksus tilbydes lædersæde. Der kan vælges tonet bagrude 
på SideWinder II modellerne for at mindske blænding og sikre kølighed på selv 
de varmeste dage. Der kan endvidere monteres opvarmede for- og bagruder.

• Det er muligt at placere liftmusen 
og joystikket som det passer dig 
bedst fra fabrikken.

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

• Gas op til de ønskede motoromdrejninger,
vælg ESM motoromdrejningsstyring 
for faste omdrejninger.

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

• Aktiver Terralock for automatisk 
styret valg af firehjulstræk 
og differentialespærre.

• Aktivering af trepunktsliften 
ved et tryk på en knap.

• Auto-PTO fra- og tilkobler både 
forreste og bagerste PTO under 
vendinger ved forager.

• Omgående til- og frakobling 
af front-PTO.

• Multifunktionsjoystick. Joysticket 
kan indstilles til betjening af frontlift,
læsser eller fjernventiler. 

• Belastningskontrol. Vælg en lavere max.
kørehastighed for brændstofbesparelse.

• Elektroniske fjernventiler. Let tilgængelige
håndtag for ubesværet hydraulisk funktion. 
Flow og timing justeres let ved hjælp 
af IntelliView™ touchskærmen.

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

• Fuld adgang til flere avancerede
kontrolfunktioner under armlænet.

• Elektronisk SideWinder™ II justering. 
Flyt armlænet til den position, 
som passer dig bedst.



PLM®10 11

NEW HOLLAND GPS-STYRESYSTEMER,
SOM PASSER PRÆCIST TIL DINE BEHOV

FULDT INTEGRERET INTELLISTEER® GPS-STYRING
Valg af styresystem afhænger af de pågældende arbejdsopgaver og behovet for 
at integrere med de eksisterende systemer. Traktorerne i T7 Serien fungerer alle via 
de forskellige IntelliSteer muligheder gennem fabriksmonterede systemer, hvilket 
giver let installation og opgradering. Dette sikrer, at den valgte pakke kan ændres 
og opdateres ubesværet og mere økonomisk.

ALLE MODELLER KAN FORBEREDES TIL GPS-STYRESYSTEMER EFTER DIT BEHOV
T7 traktorer kan monteres med et fuldt integreret New Holland designet og udviklet IntelliSteer®

automatisk styresystem, som passer til DGPS- eller RTK-teknologi for komplet integreret kontrol,
IntelliSteer sikrer parallelle spor med en præcision på op til 1-2 cm*. IntelliSteer er perfekt 
til præcisionsarbejde under selv de mest krævende forhold, og er designet til forbedret 
førerpræstation og komfort. Alt dette og mere til blot ved et tryk på en knap.
* Brug af RTK korrigeringssignal.

INTELLIVIEW - SYNLIG INTELLIGENS
IntelliView™ III og ultra-widescreen 26,4 cm
IntelliView™ IV farve touchscreen monitorer 
kan bruges til kontrol af IntelliSteer® auto-guidance
systemet. IntelliView™ monitorer giver mulighed
for fingerspidsprogrammering af en række
styrespor, fra lige A-B træk til de mest
avancerede, tilpassede kurver. Du kan let og
hurtigt skræddersy dine personlige indstillinger og
overføre data ved hjælp af PLM® softwarepakker.

INTEGREREDE KONTROLSYSTEMER
New Holland IntelliSteer® Systemet bruger
indbyggede T3™ jordbundskompenserende
korrektionssignaler til at holde Navigation
Controller II informeret om traktorens
position. I hydrauliksystemet er der 
ligeledes en integreret kontrolventil, 
som omdanner signalerne fra Navigation
Controller II til hydrauliske bevægelser 
af styresystemet.

INTELLISTEER.
ENKELT OG EFFEKTIVT
CommandGrip™ har en
enkelt knap, som bruges
til at aktivere IntelliSteer
systemet. New Holland
gør avanceret teknologi 
let og ukompliceret.



PRÆCISION OG STABILITET PÅ ET HØJT NIVEAU
New Holland tilbyder fem præcisionsniveauer, så du kan vælge det IntelliSteer®

system, der passer til dine behov og økonomi. Ved brug af RTK-korrektion med
IntelliSteer er du sikker på gentagen stabilitet, år efter år.

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.

TELEMATIK: STYRING AF MASKINPARKEN 
FRA KONTORET PÅ GÅRDEN
Med PLM® Connect kan du let tilkobles din T7 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.

VRS RTK KORREKTIONSSIGNAL
Der kan bruges en RTK basisstation til at
sende korrigeringssignaler for at opnå en
præcision mellem trækkene på 1-2 cm. 
Eller gør brug af det nye VRS RTK-system
som sender korrektionssignalet via
mobilnettet, sådan at du ikke behøver 
en basestation. Her AG3000, enheden 
som modtager korrektionssignaler 
via mobilnetværket.

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
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0 1 2

RTK/RTK VRS
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CenterPoint

RTX
RangePoint

RTX
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BEVAR PRÆSTATIONEN - ALTID
Hos New Holland er vi utroligt begejstrede for
den kortvarige, effektive reaktion, som faktisk er
din sikring for produktivitet. Eftersom din Nef
motor kun trækker ren, frisk luft ind, kan den
reagere endnu hurtigere under belastning efter 
et gearskift eller i tungt terræn. Faktisk betydeligt
hurtigere. Når du transporterer fuldt lastede
kornvogne og kommer til en bakke, 
vil du være i stand til at bevare den konstante
kørehastighed uden at mindske farten ved 
hjælp af denne kortvarige, effektive reaktion.

SPAR BRÆNDSTOF OG SKÅN MILJØET
Udledninger fra dieselforbrænding er i høj grad
medvirkende til gårdens generelle klimaaftryk.
ECOBlue™ SCR-teknologi for overholdelse af Tier 4A
miljøstandarden reducerer NOx udledninger og T7
Seriens brændstofforbrug med op til 10%, og
nedsætter således de skadelige miljøpåvirkninger.
Besøg www.carbonid.newholland.com for at se
præcist hvor meget du kan skåne miljøet!
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BELASTNING

FORBEDRET MOTOR REAKTION

Tid

Tier 4A ECOBlue SCR
genvindingspunkt

Tier 3 
genvindingspunkt

STYRKE. RESPEKT. FOR DIG, FOR
LANDBRUGET OG FOR FREMTIDEN

T7 traktorerne er monteret med
ECOBlue™ SCR Nef motorer, udviklet 
i samarbejde med vores partner FPT
Industrial. Som et led i vort 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
efterbehandlingssystem er adskilt fra
motoren, hvilket betyder at der kun ledes
ren, frisk luft ind i motoren. Resultatet?
Miljøvenlige motorer, som sikrer dig
forbedret præstation, hurtigere 
reaktion og øget brændstofeffektivitet.

Udstødningsgas indeholdende NOx

Kvælstof og vand

Pumpemodul

AdBlue®/tankAdBlue® additiv

Dyse

SCR-katalysator

10% BRÆNDSTOF- BESPARELSE

Tier 1
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SCR-traktor
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Bæredygtig Effektiv Teknologi



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 –
Pionerer. Altid.
Renere: Fiat SpA har gennem de seneste fem år i træk haft de laveste 
CO2 udledninger blandt alle bilproducenter i Europa - Renere. Altid.
Gennemtestet: FPT Industrial har været førende indenfor SCR-teknologien
siden 1995 og har allerede indenfor de seneste otte år produceret over
450.000 SCR-motorer til landbrug, byggeri og transportindustrien -
Pålidelig. Altid.

MOTOR OMDREJNINGSSTYRING
Til opgaver, som kræver konstante PTO-
omdrejninger, kan føreren vælge motor-
omdrejningsstyring. Denne funktion vil sikre, 
at de valgte omdrejninger bevares under
skiftende belastninger. Under en lang række
arbejdsopgaver vil det være muligt at bevare 
en fast kørehastighed i vanskelige terrænforhold.

AUTOMATISK MOTORSTYRING 
EPM – Motoreffektstyring er en
avanceret New Holland
traktorfunktion, som bevirker at
motoren udvikler øget effekt og
moment i henhold til belastningen 
på transmission, hydraulik og PTO.
På en T7.220 traktor vil EPM levere
op til 51 hk ekstra, men kun når 
det er påkrævet for at bevare
præstationen. 
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51hk

EPM i henhold til belastningen af
transmission, PTO og hydraulik.

Motoromdrejninger



RANGE COMMAND™ OG POWER COMMAND™ TRANSMISSIONER14 15

UKOMPLICERET OG GENNEMTESTET TEKNOLOGI

Range Command er en ukompliceret, solid og gennemtestet transmission med koblingsfrit gearskift indenfor 
hvert arbejdsområde. Den er det perfekte valg til de generelle opgaver på gården. Power Command 
er en fuld powershifttransmission: du vælger det ønskede gear blot ved at trykke knapperne op eller ned. 
Kun New Holland tilbyder et så ukompliceret udvalg af transmissioner.
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Range Command™ Transmission* Power Command™ transmission*

*T7.200 19x6 40 km/t. ECO-model vist med 650/65R42 dækmontering

km/t. km/t.

Bak FremBak Frem

SEMI-POWERSHIFT OP TIL T7.210.
FULD POWERSHIFT FRA T7.170
TIL T7.260
Range Command og Power
Command er bygget op over samme
gearudvalg. Du kan vælge mellem en
standard 40 km/t. 18x6 eller 28x12
krybegeartransmission og der er
mulighed for et ekstra højt område
19x6 eller 29x12 “direkte drev”, som
yder 40 km/t. ved reducerede
motoromdrejninger for god økonomi.



VENDEGEAR MED GOD HUKOMMELSE
Range og Power Command modellerne har
avanceret vendegear med hukommelsessystem, 
der sparer dig penge og sikrer hurtig arbejdsgang.
Din T7 vil automatisk skifte mellem dine valgte frem-
og bakgear, let og ukompliceret. Derudover kan 
det koblingsfri frem-bak vendegear, som betjenes 
via rattet eller CommandGrip™ håndtaget,
programmeres til automatisk styring af
transmissionsskift under skift af retning. 
Der er endvidere mulighed for montering af elektrisk
parkeringsbremse, som aktiveres ved at vælge 
en specialposition på vendegearhåndtaget, 
så traktoren er sikret i neutral.

BLØDERE SKIFT I MARK OG UNDER TRANSPORT
IntelliShift™ gearskiftestyring sikrer T7 traktorerne trinløse powershift mellem
hvert enkelt område. Programmeret til nøje at overvåge transmissionens
belastning, omdrejninger og olietemperatur, sikrer IntelliShift bløde skift
under hele arbejdsdagen.

PERFEKT SAMARBEJDE:
AUTOMATIK, KOMFORT OG PRODUKTIVITET 
Let at opsætte og utroligt effektivt - Auto Transport og Auto Mark
funktionerne gør det let og ubesværet at betjene en T7 traktor under
selv de længste arbejdsdage. I Auto Transport skifter traktoren trinløst
område ligesom en bil med automatgear. Den vil endda opfange, hvis
traktoren skubbes af en tung anhænger på vej ned ad skråninger. 
Hvis det sker, vil den holde det nuværende gear for at opnå
motorbremsning. Auto Mark styrer både motoromdrejninger og
transmission for optimal præstation og økonomi. Til PTO-opgaver, 
som kræver konstant kørehastighed, kan faldet i PTO-omdrejninger før
reducering af kørehastigheden, reguleres manuelt med 5% intervaller.
Dette kan let kontrolleres med et hurtigt blik på geardisplayet eller
IntelliView™ monitoren. Under trækopgaver, vil Auto Mark lade
motoromdrejninger falde for at udnytte den tilgængelige
momentstigning, før der vælges et lavere område under belastning.

MOTOREFFEK
T KURVE

AUTOMATISK SKIFTEPUNKT
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NYSKABENDE AUTO COMMAND™ TRANSMISSION
TILBYDER AVANCEREDE NEW HOLLAND FUNKTIONER
Der er indtil videre designet og fremstillet over 10.000 prisvindende Auto Command™ konstant variable
transmissioner (CVT) af New Holland. Auto Command™ transmissionen har fire direkte drivpunkter med 100%
mekanisk effektivitet, som er præcisionsfremstillet for at sikre, at de er perfekt tilpasset de hyppigst anvendte
hastigheder under tungt jordgående arbejde, sekundær dyrkning, markarbejde ved høj hastighed som f.eks.
presning eller slåning samt transportopgaver med hurtig kørsel. Den avancerede dobbeltkobling øger
yderligere effektiviteten. Med andre ord - den blødeste kørsel og den mest produktive CVT på markedet.

HASTIGHEDER TIL ENHVER OPGAVE
Auto Command teknologien giver føreren mulighed for
at indstille en fast hastighed på mellem 20 m/t. og helt
op til 40 km/t. og justere den til de nærmeste 0,01 km/t.
Ingen trin, ingen hastighedsskift – kun trinløs
hastighed, som passer til alle dine behov.

• Den trykbaserede aktivering gør det let for føreren at
skifte hastighed og retning. På ICP er der en kontakt til
ændring af hastighedsreaktionen. Kørehastigheden kan
også reguleres med gaspedalen.

km/t.0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TRE JUSTERBARE FASTLAGTE HASTIGHEDER

Frem

OPTIMAL UDNYTTELSE AF 
DET TILGÆNGELIGE MOMENT
New Holland har udviklet sine Auto Command™
transmissioner til optimal udnyttelse af motorerne
med lave omdrejninger og højt moment. Ved 50 km/t.
ECO (Ikke i Danmark) kan motoren køre ved
brændstofeffektive 1550 omdr/min.
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REDUKTION FOR BEDRE

BRÆNDSTOFØKONOMI *

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

• 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.

• Fast hastighedsjustering - indstil en fast hastighed, 
som passer til dine behov. Perfekt når man skifter mellem
flere marker, eller ved ændringer af afgrøden.

• Fast hastighedsvalg - giver dig mulighed 
for at skifte mellem tre faste hastigheder.



AKTIV STOPSTART
En af de vigtigste sikkerhedsfunktioner 
ved Auto Command er Aktiv StopStart. 
Når traktoren holder stille, forhindrer
transmissionen traktoren i at køre baglæns
eller fremad – selv med tung belastning. 
Når transmissionen optager drevet, er der
ingen risiko for at rulle baglæns på stejle
skråninger. For sikkerhed under parkering, 
er det let at tilkoble den elektroniske
parkeringsbremse via vendegearshåndtaget.

PERFEKT BALANCE MELLEM 
BRÆNDSTOFØKONOMI OG PRODUKTIVITET
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-funktionen justeres den
accepterede reduktion af PTO-omdr. før kørehastigheden
reduceres. Perfekt, når der rotorharves i marker med ujævnt
terræn og områder med jordpakning.



HURTIGERE VENDINGER. BEDRE TRÆKEVNE.
ØGET SIKKERHED. HØJERE PRÆSTATION.
Akselstyrke og vægt øges med motoreffekten. Dette sikrer et god effekt-til-vægt
forhold på alle modeller, ikke kun dem med den højeste nominelle effekt. T7.170 
til T7.210 modellerne har en brutto maskinvægt på op til 11.000 kg ved 40 km/t.,
denne øges til 13.000 kg på model T7.220 og modellerne derover.

AVANCERET BREMSETEKNOLOGI
Antilock bremsesystemet på T7 Serien styrer hvert hjuls bremser individuelt for at forbedre
bremseevnen under transport af tunge redskaber. Derudover gør ABS SuperSteer det
muligt at vende traktoren på en femøre ved at dreje på det inderste baghjul som
kontrolleres og reguleres til nedsat hastighed. På Power Command modeller aktiverer en
”hill holder” bremserne for at undgå, at traktoren ruller tilbage ved start på bakker. Der er
også mulighed for montering af heavy duty bremser sammen med en udstødningsbremse.

AKSLER & TRÆKEVNE18 19

Øget produktivitet
NEW HOLLAND T7 MED ABS

TRAKTOR UDEN ABS

BREMSEPUNKT



AVANCERET TRÆKSTYRING
New Holland Terralock™ er blevet utroligt populært -
føreren vælger blot den ønskede trækevne for en
specifik opgave. Terralock vil så styre drevet til
forakslen og til- og frakoble differentialespærrerne
automatisk. Under vendinger ved forager eller når der
skiftes mellem arbejdet i marken og transport på
landevejen, vil Terralock sikre, at differentialer og
firehjulstræk er tilkoblet uden indgriben fra føreren.

vibrationer ved sædehøjde

TERRAGLIDE™ FORAKSEL- OG COMFORT RIDE™ 
FØRERKABINEAFFJEDRING SIKRER OPTIMAL KOMFORT
Den automatiske to-trins Comfort Ride™ kabineaffjedring sikrer fremragende førerkomfort. Systemet
er designet som supplement til det luftaffjedrede sæde for dæmpning af vibrationer, og Comfort Ride
er med til at mindske førertrætheden. Terraglide™ forakselaffjedring er en stor fordel ved
jordbehandling i marken under høje hastigheder samt transportopgaver på landevejen. 

HURTIGERE VENDINGER ØGER
PRODUKTIVITETEN
New Holland er førende når det gælder
hurtige vendinger ved forager. 
Med et skarpt styreudslag på 65 grader,
sikrer SuperSteer™ forakslen utrolige
manøvreevner i marken, og slår alle
konkurrenter i T7 klassen. Fast Steer™
systemet, som er kompatibelt med alle
akseltyper, giver fulde ratudslag endnu
hurtigere og med minimal anstrengelse.
Man holder bare den inderste Fast Steer
ring nede og rattet omdannes til et
proportionelt “joystick”.

SUPERSTEER +

FAST STEER =
HURTIGERE
VENDINGER



LANGT LETTERE AT ARBEJDE MED
FRONTMONTEREDE REDSKABER
Fuldt integreret, fabriksmonteret frontlift og 
PTO er designet for at skabe optimal enkelhed
for føreren. Kontrolfunktionerne i førerkabinen
indeholder et styresystem for at undgå PTO-
skader sammen med sænkehastighedskontrol
og en hurtig hæve-/sænkefunktion, når
hastigheden er afgørende med brug af
specielle knapper for og bag på CommandGrip.
Endvidere kan frontliften programmeres til at
arbejde sammen med HTS. Liftarmene kan
foldes op, når de ikke er i brug eller kan bruges
til at bære den komplette standard vægtpakke

PTO OG FORRESTE/BAGERSTE LIFT20 21

FUNKTIONER, SOM ØGER DIN PRODUKTIVITET



AUTO PTO-FUNKTION
Auto-PTO kan vælges til automatisk
at frakoble PTO, når liften hæves
over en forudindstillet position. Dette
beskytter PTO-akslen og traktoren.
Systemet vil også tilkoble drevet
igen, når liften sænkes.

DIREKTE DREV BETYDER BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET
Alle T7 traktorer er monteret med direkte drevet PTO for at mindske
effekttab mellem motor og redskab. PTO tilkobles via trykknapkontrol 
med avanceret Soft Start styring, som dæmper tilkoblingen af høj-inerti
redskaber for beskyttelse af drivlinien. Hastighedsvalg foregår med
mekaniske håndtag; SideWinder™ II. Model T7.220 og modellerne derover
har elektronisk hastighedsvalg. Der er fire omdrejningshastigheder 
til rådighed: 540, 540E, 1000 og 1000E.

STÆRK OG EFFEKTIV
Max. løftekapaciteten på T7.170 til T7.210 traktorerne
er 8275 kg, og når helt op på imponerende 10.463 kg
for T7.220 og derover. Liften og hydrauliksystemet er
fremstillet til arbejde med tungt, monteret udstyr over
lange perioder. Systemet indeholder også integreret
dynamisk kørselskontrol for beskyttelse mod
chokbelastninger. Dette reducerer rystelser under
kørsel med tunge liftmonterede redskaber på
landevej. Skærmmonterede kontrolfunktioner for liften,
en fjernventil bag og PTO er ligeledes tilgængelige.



22 23 HYDRAULIK OG FRONTLÆSSERE

LUKKET CENTER LOAD-SENSING-HYDRAULIK
Den hydrauliske kapacitet har stor betydning for traktorens generelle præstation. T7.170 til T7.210 modellerne
er monteret med en 113 eller 125 l/min. hydraulikpumpe, og kapaciteten øges til 120 eller 150 l/min. 
på model T7.220 og derover. T7 Auto Command modellerne drager fordel af en priority ventil der sikrer
optimal styrerespons ved krævende hydrauliske opgaver. På T7 Range Command og Power Command
modellerne står en separat 65 l./min. pumpe til rådighed for styretøjet. Den fulde hydrauliske kapacitet 
er altid tilgængelig for fjernventiler og lift, men kun den mængde, der er nødvendigt. Pumpen med variabel
oliemængde arbejder kun efter behov, hvilket nedsætter brændstofforbruget.

ELEKTRONISK ELLER MEKANISK – VALGET ER DIT
Det klassiske armlæn har mekaniske kontrolfunktioner til fjernventilerne.
SiderWinder™ II armlænet indeholder elektroniske kontrolfunktioner med to
funktioner i CommandGrip™ håndtaget for let brug. Der kan også monteres et
hydraulisk joystick, som kan indstilles til betjening af forreste eller bagerste ventiler.

HYDRAULIKKAPACITET TIL ENHVER OPGAVE

TRADITIONELT ARMLÆN
SIDEWINDER™ II ARMLÆN



SPECIALDESIGNET TIL ØGET PRODUKTIVITET
Specialdesignede New Holland 700TL frontlæssere er tilgængelige for 
T7 traktorerne. Fritsynstag til læsser sikrer fremragende udsyn gennem 
hele arbejdsforløbet for ekstra produktivitet og førerkomfort. 
Til hyppige læsseropgaver kan der monteres Active Fast Tip, som tømmer skovlen
fuldkomment, også for klæbende materiale – helt uden ekstra anstrengelse eller
generende bankelyde. Active Extra Scoop holder skovlen helt fyldt gennem hele
løfteforløbet med en selvjusterende skovlvinkel for at sikre den værdifulde afgrøde. 
New Holland 700TL læssere er tilgængelige i tre modeller med løftekapaciteter 
fra 2804 kg til 3079 kg og en max. løftehøjde, som spænder fra 4200 mm til 
4700 mm. (afhængig af dækmontering.)

FLOWJUSTERING AF OP TIL NI FJERNVENTILER
De elektroniske fjernventiler monteret på SideWinder™ II traktorer har alle individuel
flowkontrol. Hydraulisk flow og timing for hver enkelt ventil kan justeres ved hjælp 
af enkle ‘pop-up’ menuer på IntelliView™ touch-skærmen. 

Alle T7 modeller monteret med standardarmlæn har tre mekaniske fjernventiler, 
og modeller udstyret med SideWinder™ II armlænet har fire elektro-hydrauliske
bagerste fjernventiler. Alle modeller i T7.170 til T7.210 Serien kan monteres med tre
midtermonterede ventiler, hvilket øges til fire mulige på T7.220 til T7.270 modellerne.

Model 770TL 780TL 790TL

Max. løftehøjde (m) 4,2 4,4 4,7

Max. løftekapacitet (kg) 2804 2937 3079

T7.170 ● O –

T7.185 ● O –

T7.200 O ● –

T7.210 O ● –

T7.220 – ● O

T7.235 – ● O

T7.250 – O ●

T7.260 – O ●

T7.270 – O ●

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



• Motorens luftfilter er let
at kontrollere, rense
eller udskifte, uden
brug af værktøj.

• Køleren kan svinges 
helt ud for let og 
hurtig rengøring.

• Motoroliekontrol og påfyldningspunkter er let
tilgængelige uden behov for at hæve motorhjelmen.
Dette sikrer hurtigere regelmæssig kontrol og service.
Og du har stadig fordelen af New Holland’s lange
600 timers serviceintervaller.

• Hydraulikolieniveauet
kan kontrollers via 
et skueglas bagerst
på traktoren.

• Kabinens luftfilter
kan hurtig udskiftes.

• Påfyld beholderen
for rudevask
gennem bagruden.

• Påfyldningsstudsen på den 48 liter store AdBlue®

tank er smallere end standard brændstoftankens,
hvilket hindrer utilsigtet påfyldning af brændstof.
Den skal kun fyldes en gang for hver to gange,
der påfyldes brændstof.

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

VIL JEG LET KUNNE 
KØBE ADBLUE®

Svaret er ja! Det vil være tilgængeligt
gennem CNH Industrial Parts & Service
– kontakt din lokale forhandler for 
mere information.

360°: T7

SERVICE OG EFTERSALGSSUPPORT24 25

Den nye T7 Serie er designet til at bruge mere tid på arbejdet
og mindre tid på gårdspladsen. Alle servicepunkter er let
tilgængelige og de lange serviceintervaller betyder, at traktoren
kan bruge mere tid i sit naturlige arbejdsmiljø: marken!

FORHANDLERMONTERET
EKSTRAUDSTYR
En lang række godkendt
ekstraudstyr for optimering 
af maskinpræstationen under
alle forhold kan leveres og
monteres af forhandleren.



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 undervisning på tekniske skoler. 
Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke
viden, som de nyeste og mest avancerede 
New Holland produkter kræver.

iBrochure

NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy

NEW HOLLAND APPS

Oplev New Holland 
Hvad Appen!
Scan her for at downloade Appen

NEW HOLLAND STYLE

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.



MODELLER T7.170 T7.185 T7.200 T7.210 T7.220 T7.235 T7.250 T7.260 T7.270

● Standard O Ekstraudstyr   – Ikke tilgængelig   * Udviklet af FPT Industrial   ** Biodieselblanding skal overholde den seneste brændstofspecifikation EN14214:2009 og betjening skal ske i overensstemmelse med instruktionsbogen
*** Kun 40 km/t. ECO @ 1890 med 580/70R42 dækmontering   **** Motoromdr. for Range & Power Command @ 2200 omdr/min. og Auto Command @ 1800 omdr/min.   ***** MegaFlow™ ekstraudstyr er kun tilgængelig for
Auto Command versioner

SPECIFIKATIONER26 27
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Armlæntype

New Holland motor* Nef Nef Nef Nef Nef Nef Nef Nef Nef
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøgodkendelse Tier-Stage 6 / T / 4 / 4A-3B 6 / T / 4 / 4A-3B 6 / T / 4 / 4A-3B 6 / T / 4 / 4A-3B 6 / T / 4 / 4A-3B 6 / T / 4 / 4A-3B 6 / T / 4 / 4A-3B 6 / T / 4 / 4A-3B 6 / T / 4 / 4A-3B
ECOBlue™ SCR-system (Selective Catalytic Reduction) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Brændstofsystem - Højtryks Common Rail ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Godkendt biodieselblanding** B20 B20 B20 B20 B20 B20 B20 B20 B20
Kapacitet (cm3) 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728
Boring og slaglængde (mm) 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132
Max. EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 126/171 138/188 149/203 156/212 160/218 172/234 184/250 191/260 198/269
Max. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 106/144 117/159 126/171 133/181 138/188 149/203 160/218 172/234 183/249
Nom. EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 118/160 129/175 140/190 147/200 151/205 162/220 173/235 181/246 192/261
Nom. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 92/125 103/140 114/155 121/165 123/167 136/185 147/200 158/215 168/228
Nom. motoromdrejninger (omdr/min.) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Max. EPM moment - ISO TR14396 (Nm) 741@1500 810@1500 866@1500 912@1500 960@1500 1019@1500 1082@1500 1120@1500 1160@1500
Max. moment ISO TR14396 (Nm) 612@1500 679@1500 740@1500 766@1500 825@1500 862@1500 927@1500 995@1500 1089@1500
Momentstigning Standard / EPM (%) 53 / 45 52 / 45 49 / 42 45 / 43 54 / 47 46 / 45 45 / 44 45 / 43 50 / 39
Ventilator med vendbart flow O O O O O O O O O
Udstødningsbremse – O – O – O – O – O – O – O – O O
Diesel tankkapacitet Standard / Ekstraudstyr (l) 270/330 270/330 330 330 395 395 395 395 395
DEF/AdBlue® tankkapacitet (l) 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Serviceinterval (timer) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Range Command™ transmission
IntelliShift™ system ● ● ● ● – – – – –
Armlæn type ● O ● O ● O ● O – – – – –
Auto transmission funktioner ● ● ● ● – – – – –
Range Command™ Semi-Powershift (40 km/t.) O O O – – – – – –
Antal gear / med krybegear (FxB) 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 – – – – – –
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.) 2.4 / 0.40 2.4 / 0.40 2.2 / 0.37 – – – – – –
Range Command™ Semi-Powershift (40 km/t. ECO) O O O O – – – – –
Antal gear / med krybegear (FxB) 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12*** – – – – –
Min. speed / Min. speed med krybegear (km/t.) 2.4 / 0.40 2.4 / 0.40 2.2 / 0.37 2.0 / 0.34 – – – – –
Power Command™ transmission
IntelliShift™ system ● ● ● ● ● ● ● ● –
Armlæn type ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O –
Auto transmission funktioner ● ● ● ● ● ● ● ● –
Power Command™ Full-Powershift (40 km/t.) O O O O O O O O –
Antal gear / med krybegear (FxB) 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 –
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.) 1.9 / 0.31 1.9 / 0.31 1.8 / 0.29 1.8 / 0.29 1.98 / 0.33 1.98 / 0.33 1.98 / 0.33 1.98 / 0.33 –
Power Command™ Full Powershift (40 km/t. ECO) O O O O O O O O –
Antal gear / med krybegear (FxB) 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 –
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.) 1.9 / 0.31 1.9 / 0.31 1.8 / 0.29 1.8 / 0.29 1.98 / 0.33 1.98 / 0.34 1.98 / 0.35 1.98 / 0.36 –
Auto Command™ Konstant variabel transmission
Armlæn type – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Active StopStart funktion – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Trykbaseret kørehåndtag – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Auto Command™ Konstant variabel transmission (40 km/t. ECO) – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Min. hastighed/Max. hastighed (km/t.@omdr/min.) – 0.02/40 – 0.02/40 – 0.02/40 – 0.02/40 – 0.03/40 – 0.03/40 – 0.03/40 – 0.03/40 0.03/40  
@1550 @1550 @1550 @1550 @1450 @1450 @1450 @1450 @1450 

Min. hastighed/Max. hastighed (km/t.@omdr/min.) – 0.02/50 – 0.02/50 – 0.02/50 – 0.02/50 – 0.03/50 – 0.03/50 – 0.03/50 – 0.03/50 0.03/50  
@1700 @1700 @1700 @1700 @1550 @1550 @1550 @1550 @1550

El
12 Volt generator Standard/Ekstraudstyr (Amp) 120/150 150/200 120/150 150/200 120/150 150/200 120/150 150/200 150 150/200 150 150/200 150 150/200 150 150/200 150/200
Batterikapacitet (CCA / Ah) 960 / 132 960 / 132 960 / 132 960 / 132 1300 / 176 1300 / 176 1300 / 176 1300 / 176 1300 / 176
Aksler
4WD foraksel ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Terraglide™ forakselaffjedring O O O O O O O O O
Supersteer™ foraksel O O O O O O O O O
Styreudslag Standard / Terraglide™ / SuperSteer™ aksel (°) 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 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 O O
Terralock™ funktioner ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dynamiske forskærme ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bar bagaksel O O O O O O O O O
Venderadius med SuperSteer™ foraksel (mm) 4950 4950 4950 4950 5705 5705 5705 5705 5705
Venderadius med Standard / Terraglide™ affjedret foraksel (mm) 5450 5450 5450 5450 6100 6100 6100 6100 6100
Hydraulik
Lukket center Load Sensing (CCLS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hovedpumpe flow Standard / MegaFlow™ **** (l/min.) 113 / 125***** 113 / 125***** 113 / 125***** 113 / 125***** 120 / 150 120 / 150 120 / 150 120 / 150 120 / 150
Elektronisk trækkontrol (EDC) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fjernventiler Mekanisk Elektro Mekanisk Elektro Mekanisk Elektro Mekanisk Elektro Mekanisk Elektro Mekanisk Elektro Mekanisk Elektro Mekanisk Elektro Elektro  
hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk 

Max. antal bagerste ventiler 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
Joystick O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● O / ● ●

Max. antal midtermonterede ventiler 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Lift
Max. løftekapacitet ved kugleender (kg) 8257 8257 8257 8257 10463 10463 10463 10463 10463
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender) (kg) 6616 6616 6616 6616 9266 9266 9266 9266 9266
Frontliftkapacitet ved kugleender (gennem hele området) (kg) 3568 3568 3568 3568 3785 3785 3785 3785 3785
Forberedt til frontlæsser O O O O – – – – –
Sædemonteret, integreret læsserjoystick O O O O – – – – –
Bremser
Range og Power Command elektronisk parkeringsbremse O O O O O O O O –
Auto Command elektronisk parkeringsbremse – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Hydrauliske anhængerbremser ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Trykluft anhængerbremsesystem O O O O O O O O O
ABS bremsesystem – O – O – O – O – O – O – O – O O
ABS SuperSteer™ system – O – O – O – O – O – O – O – O O



DIMENSIONER T7.170 - T7.210 T7.220 - T7.270

Med bagdækmontering****** 520/70R38 650/65R38 650/65R42 650/65R38 650/60R42 710/60R42
A Max. længde inkl. vægtpakke og lift (mm) 5347 5347 5347 5773 5773 5773
B Min. bredde (mm) 2446 2446 2446 2470 2470 2470
C Højde fra midten af bagaksel til kabinetag (mm) 2215 2215 2215 2140 2140 2140
D Max. højde (mm) 3040 3090 3140 3065 3115 3165
E Akselafstand

Standard aksel (mm) 2734 2734 2734 2884 2884 2884
Terraglide™ affjedret aksel (mm) 2789 2789 2789 2884 2884 2884
SuperSteer™ aksel (mm) 2880 2880 2880 2977 2977 2977

F Sporvidde (min. / max.) (mm) 1630/2234 1734/2234 1734/2234 1806/2236 1806/2236 1806/2236
G Frihøjde (afhængig af hitch eller trækkrog) (mm) 515 540 565 423 473 523

****** Anden bagdækmontering end den nævnte er tilgængelig: T7.170 - T7.210, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38, 580/70R38, 650/65R38, 710/60R38, 18.4R38, 20.8R38, 18.4R42. For T7.200 og T7.210 modeller
er 20.8R42, 650/65R42 og 580/70R42 også tilgængelige. T7.220 - T7.270, 520/85R38, 580/70R38, 650/75R38, 710/70R38, 460/85R42, 580/85R42, 580/70R42, 620/70R42

MODELLER T7.170 T7.185 T7.200 T7.210 T7.220 T7.235 T7.250 T7.260 T7.270
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Armlæntype

PTO
Auto Soft Start ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Motoromdr. ved:
540/1000 (omdr/min.) 1969/1924 1969/1924 1969/1924 1969/1924 1893/1950 1893/1950 1893/1950 1893/1950 1893/1950
540E/1000 (omdr/min.) – – – – 1569/1893 1569/1893 1569/1893 1569/1893 1569/1893
1000/1000E (omdr/min.) – – – – 1893/1700 1893/1700 1893/1700 1893/1700 1893/1700
540/540E/1000 (omdr/min.) 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 – – – – – 
540/540E/1000/1000E (omdr/min.) – – – – 1931/1598/ 1931/1598/ 1931/1598/ 1931/1598/ 1931/1598/ 

1912/1583 1912/1583 1912/1583 1912/1583 1912/1583
Elektronisk PTO-valg – – – – – ● – ● – ● – ● ●

Auto PTO-management O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ●

Front-PTO (1000 omdr/min.) O O O O O O O O O
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 2 2
High visibility tag ● ● ● ● O ● O ● O ● O ● ●

High visibility højre dør – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Oplukkelig højre dør ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O O
Opvarmet for- og bagrude O O O O O O O O O
HID belysningspakke O O O O O O O O O
Deluxe luftaffjedret sæde med sikkerhedssele ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele O O O O O O O O O
Auto Comfort™ opvarmet sæde med sikkerhedssele O O O O O O O O O
Auto Comfort™ opvarmet lædersæde med sikkerhedssele – – – – O O O O O
Instruktørsæde med sikkerhedssele O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ●

Luksuspakke (læderrat og tæppe) O O O O O O O O ●

CommandGrip™ håndtag – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Elektronisk justering af SideWinder™ II armlæn – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Air-condition ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Automatisk klimaanlæg O O O O O O O O O
Luftrecirkulationsfiltre ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MP3 Bluetooth radio (håndfri telefon) O O O O O O O O O
Udskydelige, brudsikre spejle ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vidvinkel, udskydelige brudsikre spejle O O O O O O O O O
Comfort Ride™ kabineaffjedring O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ●

Foragerautomatik (HTS) O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ●

Skærmmonteret udvendig PTO- & liftbetjening O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ●

Skærmmonteret udvendig fjernventilbetjening – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● ●

Performance Monitor med optimeret tastatur O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ●

IntelliView™ III farve monitor med ISO 11783 stik O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ●

IntelliView™ IV farve monitor med ISO 11783 stik O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● O ● ●

Op til 3 overvågningskameraer (kun IntelliView™ III monitor) O O O O O O O O O
Forberedt for IntelliSteer® styring O O O O O O O O O
PLM® Connect telematik – O – O – O – O – O – O – O – O O
Range og Power Command max. kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA) 70
Auto Command max. kabinelydniveau - 77/311EEC (dBA) 69
Fabriksmonterede rotorblink ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vægte (Range & Power Command / Auto Command)
Min. ubelastet /shippingvægt
Standard foraksel (kg) 5750/5800 5750/5800 5950/6000 5950/6000 6950/7300 6950/7300 6950/7300 6950/7300 7300
Terraglide™ affjedret foraksel (kg) 6050/6100 6050/6100 6250/6300 6250/6300 7300/7632 7300/7632 7300/7632 7300/7632 7632
SuperSteer™ foraksel (kg) 6030/6080 6030/6080 6230/6280 6230/6280 7100/7432 7100/7432 7100/7432 7100/7432 7432
Max. tilladt vægt ved 40 km/t. (Class 3) (kg) 10000 10000 10000 10000 – – – – – 
Max. tilladt vægt ved 40 km/t. (Class 4) (kg) 10500/11000 10500/11000 10500/11500 10500/11500 13000 13000 13000 13000 13000

F
B

C
D

G

B

G
F

C
D

E
A

E
A



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!
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DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk

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 - 12/14 - TP01 - (Turin) - 130010/DKO

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.


