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Model New Holland T6 Methane Power to pierwszy na świecie ciągnik produkcyjny zasilany w 100% metanem. Stanowi on kluczowy element uzupełniający „czysty cykl” gospodarstwa samowystarczalnego energetycznie 
Energy Independent FarmSM. Rolnicy uprawiają rośliny i stosują produkty odpadowe do produkcji biometanu zasilającego ciągnik. Ten z kolei ułatwia uprawę tych samych roślin.

Ciągnik produkcyjny T6.180 Methane Power. Zasilany z natury.



Przetestowany i gotowy do pracy

Od czasu stworzenia pierwszego prototypu ciągnika zasilanego 
metanem w 2013 r. New Holland nieprzerwanie testowała go na całym 
świecie. W 2020 r. na polach uprawnych zaczną pojawiać się pierwsze 
ciągniki produkcyjne.

Prawdziwie zrównoważony rozwój
Dzięki takim samym poziomom mocy i momentu obrotowego jak 
w przypadku analogicznych ciągników zasilanych olejem napędowym 
możesz zmniejszyć koszty eksploatacji nawet o 30%. Nowy ciągnik 
wytwarza 99% mniej cząstek stałych, pozwala zmniejszyć emisje 
CO2 o 10%, a całkowite emisje o 80%. Wykorzystanie biometanu 
umożliwia uzyskanie praktycznie zerowej emisji CO2.

Niezależność energetyczna

Gospodarstwo samowystarczalne energetycznie Energy Independent 
FarmSM to koncepcja leżąca u podstaw strategii Clean Energy 
Leader® firmy New Holland. Jest to nasza wizja, którą realizujemy 
już od ponad dekady. Ciągnik T6 Methane Power stanowi kluczowy 
element uzupełniający koncepcję gospodarstwa samowystarczalnego 
energetycznie Energy Independent FarmSM. Domyka cykl całkowitej 
eliminacji emisji CO2: od prac polowych przez wytwarzanie energii 
elektrycznej, aż po ponowne prace polowe.

Modele T6.180
Silnik

Liczba cylindrów/Pojemność (liczba/cm3) 6/6728

Maks. moc EPM wg ISO 14396 (kW/KM) 129/175

Moc znamionowa wg ISO 14396 (kW/KM) 107/145

Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr./min) 2200

Przekładnia

Electro Command™ (40 km/h) 16x16

Electro Command™ (40 km/h ECO) 17x16

Układ hydrauliczny

Maks. udźwig (kg) 7864

Sprawdzona technologia
Ciągnik T6 Methane Power wyposażono w całkowicie nowy silnik NEF 6.7L. Za stworzenie tej jednostki odpowiada FPT Industrial, lider 
w dziedzinie technologii układów napędowych zasilanych gazem ziemnym. Firma może pochwalić się ponad 20 latami doświadczenia i 50 tys. 
wyprodukowanych silników na gaz ziemny.

POJAZDY 
ZASILANE 
METANEM

DZIAŁALNOŚĆ 
ROLNICZA

NAWÓZ I  
BIOMASA JAKO 

SUROWIEC

BIOGAZOWNIA

PRODUKCJA 
BIOGAZU

WYKORZYSTANIE  
W GOSPODAR-

STWIE

Wprowadzenie do sieci 
i transportu

Przefer-
mentowany 

nawóz

Wytwarzanie 
energii 

elektrycznej

PRZEKSZTAŁCE-
NIE W  

BIOMETAN



Dane zawarte w niniejszej broszurze są przybliżone. Modele tutaj opisane mogą być modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia opcjonalnego lub niedostępnego w danym kraju. 
Dalsze informacje można uzyskać w naszej sieci sprzedaży. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 01/20 – 200000/POL

www.newholland.pl

Koncepcyjny ciągnik New Holland Methane Power.
Zwycięzca pierwszej nagrody zrównoważonego ciągnika roku.


