
T7.165 S



Type armleuning Classic 
New Holland motor* FPT Industrial NEF
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen 6 / T / 4 
Voldoet aan de voorschriften voor motoremissies Tier 4B / Stage 4 
ECOBlue™ HI-eSCR-systeem (Selectieve Katalytische Reductie) l

Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 121/165 
Nominaal vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 110/150
Nominaal motortoerental (tpm) 2200
Max. koppel - ISO TR14396 (Nm) 700 bij 1500 tpm
Koppelstijging (%) 46
Inhoud dieseltank standaard / optioneel (liter) 270 / 330
Inhoud AdBlue-tank (liter) 48
Onderhoudsinterval (uur) 600
Range Command™-transmissie
Range Command Semi-powershift (40 km/u) l

Aantal versnellingen / met kruipversnelling (VxA) 18x6 / 28x12 
Range Command Semi-powershift (40 km/u ECO) O

Aantal versnellingen / met kruipversnelling (VxA) 19x6 / 29x12 
Assen 
4WD-vooras l

Terraglide™-voorasvering O

SuperSteer™-vooras O

Hydraulisch systeem
Lastafhankelijk systeem met gesloten centrum (CCLS) l

Range Command - Hoofdpompdebiet (l/min) 113
Max. aantal ventielen achteraan 4
Hefinrichting 
Maximaal hefvermogen aan kogeleinden (kg) 8257
Max. hefvermogen doorheen het bereik (610 mm achter kogeleinden) (kg) 6616
Hefvermogen fronthef aan kogeleinden (doorheen het bereik) (kg) 3568
Voorbereiding voorlader O

Aftakas 
Automatische Soft Start l

Motortoerental bij: 540 / 1000 (tpm) 1969 / 1924 
540 / 540E / 1000 (tpm) 1969 / 1546 / 1893 
540E / 1000 / 1000E (tpm) 1592 / 1893 / 1621 

Voorste aftakas O

Cabine 
360° Horizon™-cabine met vier stijlen met FOPS - OECD code 10 niveau 1 l

Laag profiel dak / hoog profiel dak l / O
High-visibility dakluik (transparant dakraam) – laag dak / hoog dak l / O
Standaard halogeen werklichten pakket – laag dak / hoog dak x4 / x8
Optioneel 12 LED - lichten – (enkel icm hoog dak) O

Comfort-stoel met veiligheidsgordel O

Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel O

Airconditioning l

Comfort Ride™-cabinevering O

Procedure voor keren op de kopakker Headland Turn Sequencing I (HTS I) l

IntelliView™ IV-kleurenmonitor met ISO 11783-connector O

Voorbereiding voor geleiding IntelliSteer® (enkel icm hoog dak) O

ISOBUS klasse III met snelheidsregeling / ISOBUS klasse II – / O
Range Command optimaal geluidsniveau cabine - 77 / 311EEC (dBA) 70
Gewichten
Minimum onbelast / verzendgewichten
Standaard vooras (kg) 6400
Terraglide™-vooras met vering (kg) 6700
Max. toegestaan gewicht bij 40 km/u (klasse 4) (kg) 10500

Model T7.165 S

l Standaard     O Optioneel     – Niet beschikbaar     * Ontwikkeld door FPT Industrial

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
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.

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 - 01/17 - (Turijn) - 170001/NLO

www.newholland.com
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