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Blue Power. 
Edição exclusiva.  
Bem-vindo ao mundo da agricultura de luxo. Aqui o desempenho e o conforto 
têm a maior importância. Junte a estes atributos um estilo exclusivo e 
descobrirá a gama de tratores mais luxuosa de sempre da New Holland. 
O melhor conforto, tecnologia de ponta e um design extraordinariamente 
apelativo. Bem-vindo ao mundo Blue Power. Uma gama de tratores que se 
destaca no campo pelo seu design e pela sua utilização de tecnologia líder  
no setor para assegurar o desempenho exclusivo a que já se habituou.





A gama Blue Power tem presença. O refinado acabamento metálico azul “meia-noite”, 
que lembra um automóvel de luxo construído para o melhor desempenho, distingue-a dos 
outros tratores. O resguardo do tubo de escape e as grelhas dianteiras com acabamento 
cromado conferem um toque de classe executiva. As icónicas folha da New Holland e 
identificação do modelo foram produzidas num design prateado exclusivo para enriquecer 
ainda mais esta máquina de luxo. As rodas prateadas exclusivas e os faróis “olhos de 
gato”, imagem de marca da New Holland, brilham ao sol, atraindo todas as atenções.  
Blue Power. Um ícone de estilo no mundo dos tratores.



Prepare-se para um conceito inteiramente novo de conforto nas tarefas agrícolas. Imagine o escritório 
mais silencioso e luxuoso e pode ser que se aproxime da ideia. Um escritório onde os dias longos passam 
tranquilamente, graças ao mais baixo nível de ruído e ao conforto de um banco em pele cinzenta clara.  
Agarre o volante totalmente forrado a pele, ajuste o ar condicionado e tire partido de uma operação 
verdadeiramente precisa e refinada. Por fim, o seu local de trabalho está revestido por um tapete espesso.  
Blue Power. A redefinição do conforto em tratores.

O melhor conforto nas tarefas agrícolas.



Os luxuosos modelos Blue Power dispõem da tecnologia mais avançada e produtiva da New Holland.  

As suas caixas de velocidades Auto Command™ permitem uma variação de velocidade ilimitada: defina a 

velocidade exata de marcha-atrás ou de avanço que pretende, depois recoste-se, relaxe e deixe que o seu 

Blue Power faça o resto. Todos os comandos de transmissão se adaptam perfeitamente à mão na alavanca 

multifunções CommandGrip™ ergonomicamente posicionada. O célebre apoia-braços SideWinder™ II é  

a marca de referência em termos de controlo do trator. Além disso, todas as principais funções são geridas 

de forma ergonómica e intuitiva. O sistema de guiamento automático totalmente integrado IntelliSteer™ 

está disponível e assegura uma precisão fila a fila, ano após ano, até +/- 1 a 2 centímetros. O resultado: 

agricultura mãos-livres, deixando-o disponível para se concentrar em aumentar a sua produtividade.  

Blue Power. Tratores com uma produtividade inigualável.

Tecnologia produtiva.





Na New Holland, temos uma herança ilustre na conceção e no fabrico de tratores 
que satisfazem os requisitos de clientes de todo o mundo. Só a New Holland fabrica 
internamente a maioria dos principais componentes. Todos os motores, eixos e 
transmissões são concebidos e fabricados pela New Holland. Produzido recorrendo  
às técnicas de World Class Manufacturing em fábricas de tratores avançadas, o seu 
Blue Power excederá certamente as suas expectativas. 

Tratores com sangue azul.



 T6.160 T7.210 T7.250 T7.270 T8.420  
 BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER*
Guiamento IntelliSteer™ o o o o o
Conjunto de lâmpadas de descarga  
de alta intensidade - o o o o
Bomba hidráulica MegaFlow™ - o o o o
Sistema hidráulico dianteiro o o o o o
Tomada de força dianteira o o o o o
Bancos em pele - - o o o
Pneus Michelin ou Trelleborg o o o o o
Vidros dianteiro e traseiro aquecidos - o o o -

Sistema de travagem ABS - - o o -

Travão de motor   - o o o o
Ventoinha de arrefecimento reversível - o o o -

o Opcional       - Não disponível       * Disponível em setembro de 2014

PERSONALIZAÇÃO  |  EQUIPAMENTO OPCIONAL

 T6.160 T7.210 T7.250 T7.270 T8.420  
 BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER*
Sistema de Gestão da Potência     

Caixa de velocidades Auto Command™  
de variação contínua (CVT)     

Cabina com suspensão Comfort Ride™     

Suspensão do eixo dianteiro Terraglide™     

Ecrã digital IntelliView™ IV     

Ligação ISOBUS 11783     

Ar condicionado     

Volante em pele e tapete     

Espelhos aquecidos/com ajuste elétrico     

Vidro traseiro escurecido     

 De série       * Disponível em setembro de 2014

INTEGRADO  |  EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Painéis

Blue Power

Capot do motor

Grelhas

Prateado

Tejadilho da cabina

Chassis

Preto

CORES DE PINTURA

DECALCOMANIAS

Tecido Pele  

OPÇÕES DO BANCO



Máxima disponibilidade

Estamos sempre preparados para 

o ajudar: 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, durante todo o ano! 

Independentemente da informação 

necessária e do problema ou pedido 

a expor, tudo o que tem a fazer é 

telefonar para o número gratuito(*) 

do New Holland Top Service.

Máxima rapidez

Serviço expresso de entrega de 

peças: sempre que precise, onde 

quer que precise!

Máxima prioridade 

Soluções rápidas durante  

a época de colheita: porque o 

trabalho não pode esperar!

Máxima satisfação

Procuramos e localizamos 

a solução de que necessita, 

mantendo-o informado: 

até ficar 100% satisfeito!

* A chamada é gratuita. Contudo, alguns operadores europeus podem aplicar uma taxa se a chamada for feita a partir  
 de um telemóvel. Para mais informações acerca das taxas, informe-se antecipadamente com o seu operador.

New Holland Top Service:  
Serviço de informação e assistência a clientes

Contacte o seu concessionário New Holland para mais informações!



MODELOS T6.160 BLUE POWER T7.210 BLUE POWER T7.250 BLUE POWER T7.270 BLUE POWER T8.420 BLUE POWER**

Motor da New Holland* Nef Nef Nef Nef FPT Cursor 9
N.º de cilindros / Admissão / Válvulas / Nível de emissões 4 / T / 4 / Tier 4A 6/ T / 4 / Tier 4A 6/ T / 4 / Tier 4A 6/ WT / 4 / Tier 4A 6 / WT / 4 / Tier 4A
Sistema ECOBlue™ SCR (Redução catalítica seletiva)ç
Capacidadep (cm3) 4485 6728 6728 6728 8700
Potência máx. EPM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) 120/163 156/212 184/250 198/269 308/419
Potência máx. – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) 105/143 133/181 160/218 183/249 297/404
Potência nominal EPM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) 110/150 147/200 173/235 192/261 296/402
Potência nominal – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) 96/131 121/165 147/200 168/228 270/367
Regime g nominal do motor (rpm)p 2200 2200 2200 2200 2000
Binário máx. – ISO TR14396 (Nm) 590 a 1500 766 a 1500 927 a 1500 1089 a 1500 1806 a 1500
Reserva de binário, de série / EPM (%) 41 / 41 45 / 43 45 / 44 50 / 39 40 / 28
Capacidade de série do depósito de diesel / AdBluep p ® (litros) 175 / 37 330 / 48 395 / 48 395 / 48 590 / 89
Intervalo de manutenção (horas) 600 600 600 600 600

çCaixa de velocidades Auto Command™ de variação contínua
Função Active StopStartç p
Controlo de propulsão com base na intensidade da forçap p ç
Caixa de velocidades Auto Command™ de variação contínua 
(40 km/h ou 40 km/h ECO)
Velocidade mín. / máx. (km/h) 0,02 / 40 a 1550 rpmp 0,02 / 40 a 1550 rpmp 0,03 / 40 a 1450 rpmp 0,03 / 40 a 1450 rpmp 0,03 / 40 a 1400 rpmp
Caixa de velocidades Auto Command™ de variação contínua (50 km/h ECO)ç  o o o o o
Velocidade mín. / máx. (km/h) 0,02 / 50 a 1700 rpm 0,02 / 50 a 1700 rpm 0,03 / 50 a 1550 rpm 0,03 / 50 a 1550 rpm 0,03 / 50 a 1725 rpm
Eixos    
Suspensão do eixo dianteiro Terraglide™p g
Gestão do bloqueio do diferencial e tração integral automática Terralock™q ç g   
Raio de viragem com tração integral / eixo dianteiro Terraglide™ com suspensão (mm) 4040 5450 6100 6100 4970/4970
Sistema hidráulico    
Caudal da bomba principal de sériep p (l/min) 125 113 120 120 163
Caudal da bomba principal MegaFlow™ opcional (l/min) – 123 150 150 274
Válvulas remotas  Eletro-hidráulicas Eletro-hidráulicas Eletro-hidráulicas Eletro-hidráulicas Eletro-hidráulicas
N.º máx. de válvulas traseiras eletro-hidráulicas 4 5 5 5 6
Joystick de montagem central  o o o o o
Hidráulico    
Capacidade de elevação máxima nas rótulasp ç (kg)g 7864 8257 10463 10463 10200
Capacidade de elevação do hidráulico dianteiro nas rótulas (em todo o curso) (kg) 3200 3568 3785 3785 5810
Tomada de çforça    
Velocidades da tomada de força traseira disponíveis (rpm) 540E/1000/540 ou 540E/1000/540 ou 540E/540/1000E/1000 540E/540/1000E/1000 540/1000

540E/1000E/1000 540E/1000E/1000
Tomada de força dianteira (rpm) 1000 1000 1000 1000 1000
Travões    
Travão de estacionamento eletrónico e posição neutra gerida 
pela caixa de velocidades Auto Command™p
Sistema de travagem ABSg - - o o -
Sistema de travão de motor - o o o o
Cabina    
Banco Auto Comfort™ e banco para passageirop p g
Bancos em pelep - - o o
Pacote de luxo (volante em pele, tapete e vidro traseiro escurecido)p p   
Ar condicionado automático
Rádio MP3 com Bluetooth (chamadas telefónicas no modo mãos-livres)  o o o o o
Cabina com suspensão Comfort Ride™p o
Sistema de sequenciamento de viragemq g
Monitor a cores IntelliView™ IV com conector ISO 11783
Preparado para guiamento IntelliSteerp p g ® o o o o o
Nível ideal de ruído na cabina – 77/311 CEE (dB[A]) 71 69 69 69 69

p çPesos mínimos sem balastro / de expedição  
Eixo dianteiro Terraglide™ com suspensãog p (kg)g 5190 5700 7632 7632 11975
Peso total admissível (kg)g 9000 11500 13000 13000 18000

 De série    o Opcional     – Não disponível     * Desenvolvido pela FPT Industrial     ** Disponível em setembro de 2014
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Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os desenhos e fotografias podem referir-se a 

equipamento opcional ou a equipamentos destinados a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. Published by New Holland Brand Communications. 
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www.newholland.pt

DIRIJA-SE AO SEU CONCESSIONÁRIO DE CONFIANÇA


