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POTÊNCIA, CONFORTO E EFICIÊNCIA.
TUDO FEITO PARA VOCÊ.
A New Holland trabalha todos os dias para
entender cada vez mais você. Assim, vamos
entender cada vez mais do campo, das suas
necessidades e do que é preciso para a sua lavoura
ter os melhores resultados. Está no nosso DNA.
Está no nosso jeito de fazer.

O MELHOR
PARA O SEU
CAMPO.
O MELHOR
PARA VOCÊ.

Com os tratores da Série T7 SWB é assim. Eles são
os mais versáteis do mercado, oferecem potência,
conforto, desempenho e precisão inigualáveis,
além de uma variedade de configurações, para
você ter o melhor desempenho e retorno do seu
investimento.
É com grande satisfação que a New Holland
apresenta atualizações na linha T7 SWB, que
agora conta com mais um modelo T7.195 de 167
cavalos de potência, aumentando a já consagrada
família dos modelos da linha T7. Tais atualizações
visam atender demandas de clientes que buscam
mais opções de potências, economia, robustez,
confiabilidade, maior produtividade e que possuam
características técnicas que permitam atender
aos diversos e disponíveis tipos de implementos
do mercado, colocando os T7 SWB como best
in class na categoria de tratores com transmissão
Semi PowerShift.

Os motores FPT têm números impressionantes que
se traduzem em maior potência e eficiência na lavoura

O sistema EPM (gerenciamento
da potência do motor) é padrão
em todos os tratores T7.
O sistema se encarrega de
fornecer potência adicional
sem igual em transportes
exigentes, nas aplicações

hidráulicas e de TDF, retornando
automaticamente para a potência
nominal quando essas condições
deixam de ser exigidas.
O resultado é uma força adicional
de um trator de alta potência
apenas quando necessário.

O sistema EPM fornece potência
adicional quando necessário,
aumentando desempenho
e rendimento operacional.

Equipados com
transmissão
SEMIPOWERSHIFT, os
tratores T7 dispõem
de 7 marchas entre
4 km/h e 12 km/h.

Transmissão POWERSHIFT,
com função AUTO-SHIFT,
mais uniformidade durante
as operações, ideal para
qualquer operação.

SEMIPOWERSHIFT
Transmissão que equipa os tratores T7.175, T7.190, T7.195, T7.205
e representa a melhor relação custo–benefício do segmento, com
máquinas versáteis, prontas para qualquer aplicação. São equipadas
com sistemas inteligentes que permitem o aumento da potência e do
torque automaticamente, de acordo com as necessidades do campo.

T7.175 SPS | T7.190 SPS | T7.195 SPS | T7.205 SPS

A VELOCIDADE
QUE VOCÊ PRECISA.
ISSO É DESEMPENHO

T7

A MARCA DA MELHOR
PERFORMANCE
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Feita com materiais
de altíssima qualidade,
a espaçosa Cabine
Horizon™ proporciona
o maior conforto e
visibilidade de 360 graus.

Com o assento standard de luxo com suspensão pneumática,
os operadores não percebem o tempo passar. O conforto
aprimorado do assento Auto Comfort™, quando combinado
com a suspensão da Cabine Comfort Ride™, oferece ainda
mais suavidade em todos os tempos.
O assento do instrutor, estofado em tamanho real, é dobrável
para baixo e fornece uma superfície de trabalho quando não
estiver em uso.

Todos os botões são de acesso
rápido e fácil para oferecer o
máximo de agilidade durante
as operações.

O Painel de Controle Integrado
simplifica o acesso a recursos
operacionais avançados.
Não é necessário percorrer
os menus para configurar
o gerenciamento de tração
TerraLock™, o Gerenciamento
de Cabeceira Personalizado,
a PTO Automática ou o
Gerenciamento de Velocidade
do Motor (ESM).

T7

CONFORTO QUE FAZ
VOCÊ SE SENTIR EM CASA

T7.175 SPS | T7.190 SPS | T7.195 SPS | T7.205 SPS
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NOVO DESIGN DE
TETO E CABINE

Um novo design, bem como o posicionamento do novo conjunto de luzes
de LED, asseguram uma maior visibilidade durante os trabalhos noturnos,
agora até 8 luzes de LED permitem que o operador tenha maior
controle das operações.

O IntelliTurn guia automaticamente o trator
nas curvas, imitando o que um operador faria,
para maximizar sua eficiência no campo e
permitir que você se concentre na tarefa.
Ele possui configuração inteligente e
intuitiva, utilizando parâmetros existentes
para fácil operação.
Uma solução feita para se adaptar às suas
necessidades agrícolas, melhorando a
eficiência e produtividade nas operações.
Tudo isso, com a comodidade do Suporte
ao Cliente PLM, para tirar as suas dúvidas.

T7

Se você quer poupar tempo e dinheiro,
trabalhar com mais conforto e aproveitar
melhor cada época com a agricultura de
precisão, a New Holland Precision Land
Management (PLM) está pronta para ser
sua parceira.
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AGRICULTURA
DE PRECISÃO:
AQUI VOCÊ PODE CONTAR

T7.175 SPS | T7.190 SPS | T7.195 SPS | T7.205 SPS
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nas manobras e maior
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Durante as manobras de
cabeceira e transporte,
ative o Terralock™ e deixe
que o seu T7, através do
gerenciamento automático,
escolha o momento ideal
para ligar e desligar a tração
e o bloqueio.

29,6

17

MÉDIA

Em time que está vencendo só se mexe se for
para deixá-lo ainda mais campeão. Os tratores da
linha T7 são equipados com o consagrado sistema
Terralock™ e o Eixo Classe IV, construído em uma
única peça para proporcionar resistência, segurança
e tranquilidade nas operações.

T7.175 SPS | T7.190 SPS | T7.195 SPS | T7.205 SPS

O TRATOR QUE VOCÊ
CONHECE E CONFIA, CADA
VEZ MELHOR
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