
POWERED 
BY NATURE



New Holland T6 Methane Power er verdens første 100% metandrevne traktor, der er sat i produktion, og den er nøglen til CO2 reduktion - uden at gå på kompromis med ydeevnen. Biometan traktoren er endnu en brik i 
puslespillet, the Energy Independent FarmSM. Traktoren kan tankes direkte fra gasnettet eller på specifikke biogas tankstationer, og New Holland kan med denne traktor give dig en miljøvenlig løsning til alle behov i din 
virksomhed.

T6.180 Methane Power traktor. Powered by nature.



Testet og klar til brug

Siden den første prototype i 2013 har New Holland kontinuerligt testet 
metandrevne traktorprototyper overalt i verden. I 2020 vil du begynde 
at se de første traktorer på markerne omkring dig.

Afprøvet teknologi

T6 Methane Power er udstyret med en splinterny NEF 6.7 L-motor, som FPT Industrial har udviklet specielt til anvendelse i landbruget.  
FPT Industrial er leder inden for powertrain teknologi med naturgas med over 20 års erfaring og 50.000 naturgasmotorer produceret indtil videre.

Sand bæredygtighed

Med samme niveauer af effekt og omdrejningsmoment som 
dens dieselækvivalent drager du også fordel af op til 30 % lavere 
driftsomkostninger. 99 % færre partikler og en reduktion af CO2-
udledninger på 10 % og på 80 % af samlede udledninger med 
biometan, som næsten udrydder CO2-udledningerne til nul.

Energiuafhængighed

Konceptet om Energy Independent FarmSM er kernen af New Hollands 
strategi for ren energi, en vision, der blev lanceret for over et årti siden. 
T6 Methane Power traktoren er nøglen til at færdiggøre konceptet om 
Energy Independent FarmSM, lukke cirklen for en komplet CO2-neutral 
cyklus – fra mark til energiproduktion og tilbage til marken.
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gødning

Injiceret i netværket  
og til transport Elproduktion

Modeller T6.180
Motor

Cylindre/Cylindervolumen (n°/cm3) 6/6728

Maks. EPM hk - ISO 14396 (kW/hk) 129/175

Maks. hk uden EPM - ISO 14396 (kW/hk) 116/158

Nominel effekt - ISO 14396 (kW/hk) 107/145

Nominel motorhastighed (o/min) 2200

Maks. moment med/uden EPM (Nm) 738/650

Transmission

Electro Command™ (40 km/t)  16x16

Electro Command™ (40 km/t ECO) 17x16

Electro Command™ (40 km/t) - Krybegear 32x32

Hydraulikkredsløb

Maks. løftekapacitet (kg) 7864



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. - 03/20 - 200000/DKO

www.newholland.dk

New Hollands traktorkoncept Methane Power.
Vinder af den første udgave af Sustainable Tractor of the Year.


