
New Holland tractoren. Exclusieve Blue Power reeks.



Blue Power. 
Exclusieve reeks. 
Welkom in de wereld van hoogstaande landbouw. Hier zijn prestaties en 
comfort van het allergrootste belang. Voeg hieraan een exclusieve styling toe, 
en u vindt de meest luxueuze New Holland tractorserie ooit. Ultiem comfort, 
geavanceerde technologie en opvallend design. Welkom in de wereld van 
Blue Power. Een tractorreeks die zich onderscheidt op het veld door zijn 
looks én gebruik van de meest geavanceerde technologie in de sector die de 
exclusieve prestaties leveren die u van ons verwacht.





De Blue Power-serie heeft uitstraling. De gesofistikeerde middernachtblauwe 
metalliekverf, die aan luxe sportwagens doet denken, onderscheidt deze topreeks 
van andere tractoren. De chroomkleurige grille vooraan en het uitlaatschild 
zorgen voor een business class-toets. Het iconische blad van New Holland en de 
modelidentificatie werden uitgevoerd in een uniek, zilveren design voor een nog 
opvallender look. Exclusieve zilverkleurige velgen en de typische kattenoogvormige 
lampen fonkelen in de zon voor de ultieme styling die hoofden doet draaien.  
Blue Power. Een stijlicoon.



Zet u schrap voor een gloednieuw concept in landbouwcomfort. Beeldt u zich het stilste, comfortabelste 
kantoor in en u komt misschien in de buurt. Een kantoor waarin lange dagen voorbij vliegen, dankzij het 
laagste geluidsniveau en het comfort van de zachte, grijslederen stoel. Neem het volledig lederen stuurwiel 
vast, pas de airconditioning aan en ervaar de uiterst nauwkeurige en gesofistikeerde bediening. Tenslotte 
werd uw werkplek bekleed met een kwalitatief tapijt. Blue Power. De nieuwe definitie voor tractorcomfort.

Landbouwcomfort van de bovenste plank.



De Blue Power topmodellen zijn uitgerust met de meest geavanceerde en productieve technologie 

van New Holland. Hun Auto Command™-transmissies maken eindeloze snelheidsvariaties mogelijk: 

stel de precieze voor- of achterwaartse snelheid in die u nodig hebt, leun achterover, ontspan en laat 

de rest aan de Blue Power over. Alle transmissiebedieningen liggen perfect in de hand op de ideaal 

geplaatste multifunctionele CommandGrip™-hendel. De befaamde SideWinder™ II-armleuning is de 

norm in tractorbediening en alle belangrijke functies worden intuïtief en ergonomisch beheerd. Volledig 

geïntegreerde automatische geleiding IntelliSteer® is verkrijgbaar en levert tot +/- 1-2 centimeter 

nauwkeurigheid van passage tot passage en van jaar tot jaar. Het resultaat: handsfree landbouw waarbij 

u zich concentreert op het boosten van uw productiviteit. Blue Power. Weergaloze tractorproductiviteit.

Productieve technologie.





Bij New Holland beschikken we over een illuster erfgoed in het ontwerp en de productie 
van tractoren die tegemoet komen aan de vereisten van klanten over de hele wereld. 
Alleen New Holland produceert  de meeste belangrijke onderdelen in huis. De motoren, 
assen en transmissies werden allen ontworpen en gebouwd door New Holland.  
Uw Blue Power is vervaardigd in geavanceerde tractorfabrieken, volgens World Class 
Manufacturing-technieken en overtreft ongetwijfeld uw verwachtingen!

True Blue traditie.



  T6.160 T7.210 T7.270 T8.420  
 BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER*
IntelliSteer®-geleiding o o o o
HID-verlichtingspakket – o o o
Hydraulische Megaflow™-pomp – o o o
Fronthefinrichting o o o o
Aftakas vooraan o o o o
Lederen stoelen – – o o
Michelin- of Trelleborgbanden o o o o
Verwarmde voor- en achterruit – o o –

ABS-remsysteem – – o –

Uitlaatrem  – o o o
Omkeerbare koelventilator – o o –

o Optioneel     – Niet beschikbaar     * Beschikbaar september 2014

PERSONALISEER  |  OPTIONELE UITRUSTING

 T6.160 T7.210 T7.270 T8.420  
 BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER*
Engine Power Management    

CVT transmission met Auto Command™    

Comfort Ride™-cabinevering    

Terraglide™-voorasvering    

IntelliView™ IV-touchscreen    

ISOBUS 11783-aansluiting    

Airconditioning    

Lederen stuurwiel en tapijt    

Elektrisch verstelbare/verwarmde spiegels    

Getinte achterruit    

 Standaard     * Beschikbaar september 2014

VOOR GEZORGD  |  STANDAARDUITRUSTING

Panelen

Blue Power

Motorkap

Grilles

Zilver

Cabinedak

Chassis

Zwart

LAKKLEUREN

IDENTIFICATIEPLAATJES

Stof Leer 

STOELOPTIES



Topbeschikbaarheid

We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 

7 dagen per week, heel het jaar door! 

Welke informatie u ook nodig hebt, 

wat uw probleem of vraag ook is, u 

hoeft enkel het gratis nummer* van 

de New Holland Top Service te bellen.

Topsnelheid

Supersnelle levering van onderdelen: 

wanneer u ze nodig hebt, waar u ze 

nodig hebt!

Topprioriteit

Snelle oplossingen tijdens het seizoen: 

omdat uw oogst niet kan wachten!

Toptevredenheid

Wij zoeken de oplossing die u nodig 

hebt, volgen ze op en houden u op de 

hoogte: tot u 100% tevreden bent!

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7,  
 het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het  
 volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening.  
 Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

New Holland Top Service:
klantenondersteuning en -informatie

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!



MODELLEN T6.160 BLUE POWER T7.210 BLUE POWER T7.270 BLUE POWER T8.420 BLUE POWER**

New Holland-motor*  Nef Nef Nef FPT Cursor 9
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen / Emissieniveaug g pp 4 / T / 4 / Tier 4A 6 / T / 4 / Tier 4A 6 / T / 4 / Tier 4A 6 / T / 4 / Tier 4A
ECOBlue™ SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction)y y
Inhoud (cm3) 4485 6728 6728 8700
Max. EPM-vermogen - ISO TR14396- ECE R120g (kW/pk)p 120/163 156/212 198/269 308/419
Max. vermogen - ISO TR14396- ECE R120g (kW/pk)p 105/143 133/181 183/249 297/404
Nominaal EPM-vermogen - ISO TR14396- ECE R120g (kW/pk)p 110/150 147/200 192/261 296/402
Nominaal vermogen - ISO TR14396- ECE R120g (kW/pk)p 96/131 121/165 168/228 270/367
Nominaal motortoerental (tpm)p 2200 2200 2200 2000
Max. koppel - ISO TR14396pp (Nm) 590 @ 1500 766 @ 1500 1089 @ 1500 1806 @ 1500
Koppelstijging standaard / EPM pp jg g (%) 41 / 41 45 / 43 50 / 39 40 / 28
Diesel / DEF - AdBlue® tankinhoud standaard (Liter) 175 / 37 330 / 48 395 / 48 590 / 89
Onderhoudsinterval (uren) 600 600 600 600
Continu variabele transmissie met Auto Command™
Actieve stop-startfunctiep
Krachtige voortstuwingsbesturingg g g
Continu variabele transmissie met Auto Command™ (40 km/h of 40 km/h ECO) 
Min. snelheid / Max. snelheid (km) 0,02 / 40 @ 1550 tpmp 0,02 / 40 @ 1550 tpmp 0,03 / 40 @ 1450 tpmp 0,03 / 40 @ 1400 tpmp
Auto Command™ Continu Variabele transmissie (50 km/h ECO) o o o o
Min. snelheid / Max. snelheid (km) 0,02 / 50 @ 1700 tpm 0,02 / 50 @ 1700 tpm 0,03 / 50 @ 1550 tpm 0,03 / 50 @ 1725 tpm
Assen    
Terraglide™-voorasveringg g 
Automatische Terralock™-4WD en differentieelvergrendelingsbeheerg g
Draaicirkel met 4WD / Terraglide™ zwevende vooras (mm) 4040 5450 6100 4970 / 4970

yHydraulica  
Debiet standaard-hoofdpompp p (Lpm)p 125 113 120 163
Debiet optionele MegaFlow™-hoofdpomp (Lpm) – 123 150 274
Afstandsventielen E ylektrohydraulisch E ylektrohydraulisch E ylektrohydraulisch E ylektrohydraulisch
Max. aantal elektrohydraulische ventielen achtery 4 5 5 6
Centraal gemonteerde joystick o o o o

gHefinrichting    
Max. hefvermogen aan kogeluiteindeng g (kg)g 7864 8257 10463 10200
Max. hefvermogen fronthef aan kogeluiteinden (doorheen het bereik) (kg) 3200 3568 3785 5810
Aftakas    
Aftakastoerentallen achteraan beschikbaar (tpm) 540E/1000/540 of 540E/1000/540 of 540E/540/1000E/1000 540/1000

540E/1000E/1000 540E/1000E/1000
Aftakas vooraan (tpm) 1000 1000 1000 1000
Remmen     
Auto Command-bestuurde neutrale en elektronische parkeerremp
ABS-remsysteemy – – o –
Uitlaatremsysteem – o o o
Cabine    
Auto Comfort™-stoel met bijrijdersstoelj j
Leren stoelen – – o
Luxepakket (lederen stuurwiel, tapijt en getinte achterruit)p p j g
Automatische airconditioningg
MP3 Bluetooth-Radio (handenvrij bellen)j o o o o
Comfort Ride™-cabineophangingp g g o
Wendakkermanagementg  
IntelliView™ IV-kleurenscherm met ISO 11783-connector
Klaar voor IntelliSteer®-geleidingg g  o o o o
Optimaal geluidsniveau in cabine - 77/311 EEC [dB(A)] 71 69 69 69

g gMinimaal onbelaste gewichten / verzendgewichten  
Zwevende Terraglide™-voorasg (kg)g 5190 5700 7632 11975
Max. toelaatbaar gewichtg (kg)g 9000 11500 13000 18000

 Standaard    o Optioneel     – Niet beschikbaar     * Ontwikkeld door FPT Industrial     ** Beschikbaar september 2014



N
ew

 H
o

lla
n

d
 v

er
ki

es
t 

-s
m

ee
rm

id
d

el
en

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die 

uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. 

Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 03/14 - TP01 - (Turijn) - 130022/NLO

www.newholland.com

BIJ UW DEALER


