
ΣEIΡΑ T7 
T7.165 S I  T7.175  I  T7.190  I  T7.210  I  T7.225 (SWB)
T7.230  I  T7.245  I  T7.260  I  T7.270 (LWB)
T7.290  I  T7.315 (HD)



Η ΣΕΙΡΑ Τ702



Ένδεκα μοντέλα ειδικά για το χωράφι σας.

Η νέα σειρά T7 εξελίχθηκε μετά από εντατικές διαβουλεύσεις με πελάτες της New Holland μεγάλους επαγγελματίες αγρότες.              
Ο στόχος ήταν η παραγωγή ενός πλήρως ανανεωμένου τρακτέρ με βελτιωμένη λειτουργικότητα, που να καλύπτει ταυτόχρονα τα 
ακόμη πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπής καυσαερίων Tier 4B. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν κάνει το T7 ένα πραγματικό σύμβολο στο 
σχεδιασμό τρακτέρ, που προσφέρει πλουσιοπάροχα σύγχρονη τεχνολογία, καινοτομία, ισχύ και αποδοτικότητα. 

03

Σειρά T7: Ένδεκα μοντέλα. Τρία κιβώτια ταχυτήτων. Αμέτρητα βραβεία. 
Το μακρύ μεταξόνιο του T7 είναι μια μόνο παραλλαγή της μεγάλης οικογένειας T7, καθώς υπάρχει ένα τρακτέρ Τ7 της New 
Holland που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες εργασίας. Η μεγάλη οικογένεια T7 προσφέρεται με εύρος ονομαστικής ισχύος από 
140 έως 300 ίππους. Όλη η σειρά αποτελείται από ένδεκα μοντέλα T7 με επιλογή κιβωτίων ταχυτήτων ημιαυτοματοποιημένων, 
πλήρως αυτοματοποιημένων ή συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης (CVT), ενώ τα T7.225, T7.270, T7.290 και T7.315 
προσφέρονται μόνο με κιβώτια ταχυτήτων Auto Command™, CVT.

Δοκιμές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
Προσπάθεια και δοκιμή. Στη συνέχεια, ξανά προσπάθεια 
και δοκιμή. Κάθε τρακτέρ T7 υποβάλλεται σε σκληρές και 
πολλαπλές δοκιμές, τόσο στο στάδιο της ανάπτυξης, όσο και 
στο στάδιο της παραγωγής, προκειμένου να γίνει ο ιδανικός 
συνεργάτης σας

Έτοιμοι να μετατρέψουμε τις ανάγκες σας σε νέα 
χαρακτηριστικά 
Οι μηχανικοί της New Holland συνθέτουν μια από τις καλύτερες 
παγκοσμίως ομάδες σχεδιασμού: άνθρωποι με ικανότητες και 
ανοικτό μυαλό, που είναι σε κάθε στιγμή έτοιμοι να δώσουν στα 
προβλήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις σας καινούργιες και 
αποδοτικές λύσεις.

T7 στάνταρ μεταξόνιο T7 βαρέως τύπουT7 μακρύ μεταξόνιο 

Μοντέλο  Ισχύς Μεταξόνιο Βάρος
 Hp χιλ. κιλά
T7.165 S 150 2789 6700
T7.175 140 2789 6650
T7.190 150 2789 6750
T7.210 165 2789 6750
T7.225 180 2789 6750

Μοντέλο  Ισχύς Μεταξόνιο Βάρος
 Hp χιλ. κιλά
T7.230 180 2884 8140
T7.245 200 2884 8140
T7.260 220 2884 8140
T7.270 240 2884 8140

Μοντέλο  Ισχύς Μεταξόνιο Βάρος
 Hp χιλ. κιλά
T7.290 271 2995 10500
T7.315 300 2995 10500

β ρ ς



Το τρακτέρ νέας γενιάς για τη γεωργία του μέλλοντος
Λείες γραμμές. Ελκυστικές καμπύλες. Ας καλωσορίσουμε τη νέα σειρά T7 με στάνταρ, με 
μακρύ μεταξόνιο και με βαρέως τύπου μοντέλα. Το στυλ που τραβάει τα βλέμματα περιλαμβάνει 
καινούργια ‘γατίσια’ φώτα, χαρακτηριστικούς πλαϊνούς αεραγωγούς με μορφή βραγχίων ψαριού 
και οροφή με προφίλ «φτερού γλάρου», που πλαισιώνονται με έως 20 φώτα εργασίας LED, 
συμπεριλαμβανομένων φώτων στυλ επιβατικού αυτοκινήτου, για πραγματική εργασία καθ’όλο το 
εικοσιτετράωρο. Οι κινητήρες NEF με ECOBlue™ HI-eSCR καλύπτουν πλήρως τους ακόμη πιο 
αυστηρούς κανονισμούς εκπομπής καυσαερίων Tier 4B και αποδίδουν από 165 έως 313 ίππους 
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την εξαιρετική οικονομία καυσίμου που περιμένετε από τη σειρά T7. 
Το νέο ημιενεργητικό αεριζόμενο κάθισμα κάνει την καθημερινή αγροτική εργασία ακόμη πιο άνετη.

Νέο T7. 
Η δύναμη και το στυλ έχουν πλέον 
ένα νέο σύμβολο.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

λλοντος
σουμε τη νέα σειρά T7 με στάνταρ, με 
λ που τραβάει τα βλέμματα περιλαμβάνει 
αεραγωγούς με μορφή βραγχίων ψαριού 
ώνονται με έως 20 φώτα εργασίας LED, 
νήτου, για πραγματική εργασία καθ’όλο το 
SCR καλύπτουν πλήρως τους ακόμη πιο 

B και αποδίδουν από 165 έως 313 ίππους 
αυσίμου που περιμένετε από τη σειρά T7. 
μερινή αγροτική εργασία ακόμη πιο άνετη.

Μπλοκέ διαφορικό 
ολικής αναστολής
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Νέο εταιρικό στυλ

Τέσσερα φώτα LED στο καπό, προαιρετικά 

Εμπρόσθιο υδραυλικό με ανυψωτική ικανότητα 
έως 5925 κιλά, προαιρετικά

Ευελιξία στα αντίβαρα

Νέα ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide™



Υδραυλικό σύστημα 
με αντλία παροχής 
έως 210 λίτρα/λεπτό

Οπίσθιο υδραυλικό με 
ανυψωτική ικανότητα 

έως 11058 κιλά

Σύστημα διαδικασίας
στροφής στα κεφαλάρια

(HTS ΙΙ)

Κινητήρας Tier 4B 
ECOBlue™ HI-eSCR, έως 
45 επιπλέον ίπποι με EPM

Καμπίνα χαμηλής 
στάθμης θορύβου, 
μόλις 69 dB(A)

Εργοστασιακά εγκατεστημένο 
σύστημα καθοδήγησης 

IntelliSteer®

Λειτουργία ISOBus 
Κατ. III IntelliCruise

Έως 20 φώτα εργασίας LED

Επιλογές καθίσματος

Απόλυτα ασφαλής
τεχνολογία πέδησης ABS

05



ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Blue Power. Απολαύστε στυλ, άνεση και 
πολυτέλεια στην εργασία.
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Κατασκευασμένα στο εργοστάσιο της New Holland στο Basildon του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μοντέλα T7 Blue Power Auto 
Command™ προσφέρουν στους απαιτητικούς πελάτες κορυφαία αγροτική εμπειρία με την εγγύηση του στυλ, της τεχνολογίας, της 
άνεσης και της καινοτομίας της New Holland. 

• Χαρακτηριστικό και ελκυστικό στο βλέμμα 
  μεταλλικό χρώμα μπλε του μεσονυκτίου
• Χρωμιωμένες γρίλιες
• Ασημί ζάντες τροχών
• Ανάγλυφα ασημί διακριτικά
• Εμβληματική οροφή Blue Power

• Κάθισμα με επιγραφή Blue Power
• Ιδιαίτερη, παχιά μοκέτα καμπίνας
• Ασημί λεπτομέρειες στα φώτα εργασίας καμπίνας
• Πλούσια γκάμα στάνταρ εξοπλισμού

Blue Power. Ιδιαίτερη έκδοση, ιδιαίτερο συναίσθημα.
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Παρακαλώ, καθίστε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η New Holland σας φέρνει τα καλύτερα καθίσματα στην κατηγορία, με τρία διαφορετικά μοντέλα που σας προσφέρουν πολλές και 
πλούσιες επιλογές. Όλα τα καθίσματα διαθέτουν βελτιωμένο μαξιλάρι. Τα σκληρότερα και ανθεκτικότερα μαξιλάρια καθισμάτων 
προσφέρουν εξαιρετική άνεση σε κάθε έδαφος. Προσφέρεται ως στάνταρ ταπετσαρισμένο κάθισμα συνοδηγού, το οποίο όταν δεν 
χρησιμοποιείται, αναδιπλώνεται παρέχοντας χώρο εργασίας.
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Κάθισμα Auto Comfort™
Το αεριζόμενο κάθισμα Auto Comfort προσφέρει κορυφαία 
εμπειρία καθίσματος. Με αυτόματη ρύθμιση βάρους, ενεργή 
ανάρτηση, σύστημα θέρμανσης αλλά και αερισμού που δροσίζει 
και αφαιρεί την υγρασία, είναι ιδανικό για χειριστές που περνούν 
πολλές ώρες στο τρακτέρ. Η επένδυση του καθίσματος είναι 
δερμάτινη σε μπλε και γκρι αποχρώσεις.

Κάθισμα Dynamic 
Comfort™
Το κάθισμα Dynamic Comfort 
διαθέτει βελτιωμένο μηχανισμό 
ανάρτησης χαμηλής συχνό-
τητας. Τα μαξιλάρια με τις 
ραφές και το στιλάτο συνδυ-
ασμό δέρματος  και υφάσμα-
τος, διαθέτουν επιπλέον θέρ-
μανση δύο σταδίων.

Κάθισμα Comfort™
Το στάνταρ κάθισμα Comfort 
διαθέτει συγκρότημα ανάρτη-
σης χαμηλής συχνότητας.
Τα μαξιλάρια είναι επενδεδυ-
μένα με ανθεκτικό σκούρο 
μπλε ύφασμα. Όλα τα χειρι-
στήρια του καθίσματος είναι 
εύκολα αναγνωρίσιμα, εξα-
σφαλίζοντας γρήγορες και 
εύκολες ρυθμίσεις.

Τόσο το κάθισμα Dynamic Comfort, όσο και το Comfort διαθέτουν 
πρωτοποριακή περιστρεφόμενη πλάτη, προσφέροντας στήριξη 
στην πλάτη και αυξάνοντας σημαντικά την άνεση όταν γυρνάει 
το κάθισμα για την επιτήρηση των πίσω παρελκομένων.

 Κάθισμα Comfort™  Κάθισμα Dynamic Comfort™  Κάθισμα Auto Comfort™  Κάθισμα Blue Power Auto Comfort™ 
Υλικό  Ύφασμα  Ύφασμα/Δέρμα  Δέρμα  Ύφασμα/Δέρμα 
Τύπος ανάρτησης  Χαμηλής συχνότητας  Χαμηλής συχνότητας  Ημιενεργή  Ημιενεργή 
  με δυναμική απόσβεση
Σύστημα απόσβεσης  Ρυθμιζόμενο Αυτόματη 5 λειτουργίες  5 λειτουργίες 
Ρύθμιση βάρους   Αυτόματη Αυτόματη Ηλεκτρονική, ενεργή  Ηλεκτρονική, ενεργή 
Στήριξη μέσης  Χειροκίνητη  Πνευματική Πνευματική Πνευματική
Σύστημα κλιματισμού  – Θέρμανση 2 σταδίων  Θέρμανση και ενεργός αερισμός  Θέρμανση και ενεργός αερισμός 
Προέκταση πλάτης  Περιστρεφόμενη  Περιστρεφόμενη  Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος  Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος 
Κάθισμα συνοδηγού  Ύφασμα Δέρμα Δέρμα Δέρμα



Λαμπερά φώτα για σκοτεινές νύχτες.

Ο φωτισμός στο χωράφι για βελτιωμένη νυχτερινή παραγωγικότητα και απόλυτη ασφάλεια, αποτελεί βασική προτεραιότητα για 
τη New Holland και πραγματοποιείται εισάγοντας στον αγροτικό τομέα τις τελευταίες καινοτομίες του χώρου των αυτοκινήτων, 
όπως τα φώτα LED. Ο εντελώς νέος φωτισμός αποτελείται από έως και 20 φώτα LED. Φωτεινότερα και χαμηλότερης ενεργειακής 
κατανάλωσης από τα αντίστοιχα συμβατικά, τα φώτα αυτά προσφέρουν διάχυτο λευκό φωτισμό, κάνοντας τη νύχτα μέρα. Έως και 
6 φώτα μπορούν να τοποθετηθούν στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα της οροφής, ενώ οι υψηλού επιπέδου προβολείς φωτίζουν 
τον ορίζοντα και χαράσσουν την πορεία για αδιάκοπη εργασία. 

Πλήρως ρυθμιζόμενα 
φώτα
Το προαιρετικό πακέτο 
360° περιλαμβάνει από ένα 
ρυθμιζόμενο φως σε κάθε 
γωνία της καμπίνας.
Τα πίσω φώτα ανάβουν 
ανεξάρτητα για μικρότερο 
θάμβωμα σε περιπτώσεις 
παράλληλης εργασίας με 
θεριστική μηχανή.

Τα στάνταρ φώτα signature 
προσφέρουν μια πινελιά 
μοντέρνου στιλ στα ήδη 
γνωστά φώτα στο καπό της 
New Holland. Υπάρχει ακόμη 
και λογότυπο New Holland 
σε κάθε φωτιστικό σώμα.

Τα φώτα LED είναι η προ-
σωποποίηση της απόδοσης: 
Περισσότερος φωτισμός, 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, 
μικρότερη κατανάλωση ενέρ-
γειας.

Επιλέξτε το πακέτο 
φωτισμού που σας 
ταιριάζει
Προσφέρονται τέσσερα 
πακέτα φωτισμού καμπίνας, 
αποτελούμενα από οκτώ, 
δώδεκα, δεκαέξι και είκοσι  
φώτα εργασίας LED σε 
διάφορους συνδυασμούς, 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες σας.
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ΣΤΑ 69 DB(A), ΟΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ T7 ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΠΙΟ ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Θέλετε πλήρη περιμετρική ορατότητα; Η κορυφαία καμπίνα Horizon™ της New Holland είναι η λύση. Στην αυλή, στο χωράφι ή 
στο δρόμο, έχετε ορατότητα χωρίς εμπόδια. Πάντα. Το ενιαίο κρύσταλλο του παρμπρίζ προσφέρει τέλεια ορατότητα ανεξάρτητα 
από τις καιρικές ή τις εδαφικές συνθήκες. Το καινούργιο αλεξήλιο σάς προστατεύει από τις εκτυφλωτικές ακτίνες. Εργάζεστε με 
εμπρόσθιους φορτωτές; Επιλέξτε το υψηλής ορατότητας, πλήρως ανοιγόμενο διάφανο παράθυρο οροφής, το οποίο προσφέρει 
τέλεια ορατότητα στη μέγιστη δυνατή έκταση από την άνεση του καθίσματός σας. Μη χάσετε ποτέ ούτε κόκκο από την παραγωγή 
σας και μην υποφέρετε ξανά από πιάσιμο στον αυχένα σας. Άνεση σε επίπεδο ψιθύρου χάρη στα μόλις 69 dB(A) στάθμης 
θορύβου στην καμπίνα.

Στα 69 dB(A), οι πιο αθόρυβες και πιο 
ευρύχωρες καμπίνες στην κατηγορία.
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Κέντρο ελέγχου
Τα χειριστήρια του κλιματισμού, το ταμπλό 
φωτισμού, πρόσθετοι αποθηκευτικοί 
χώροι και το ραδιόφωνο, έχουν όλα συγ-
κεντρωθεί σε ένα εργονομικό σύμπλεγμα.
Bluetooth handsfree / ραδιόφωνο RDS/MP3 
με υποδοχές AUX και USB προσφέρονται 
προαιρετικά.

Μάτια στο πίσω μέρος του κεφα-
λιού σας
Οι μεγάλοι θερμαινόμενοι πλαϊνοί καθρέ- 
πτες διαθέτουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο 
πάνω τμήμα για την καλύτερη δυνατή 
ορατότητα στο δρόμο κατά τις μεταφορές 
υψηλής ταχύτητας.
Το κάτω τμήμα, μηχανικά ρυθμιζόμενο, 
είναι σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τα τυφλά σημεία.

Γεωργία με πολυτέλεια
Το πλήρως δερμάτινο τιμόνι και η παχιά 
μοκέτα είναι διαθέσιμα ως προαιρετική 
επιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε και άλλον 
εξοπλισμό πολυτελείας όπως δερμάτινο 
κάθισμα, πίσω αλεξήλιο, σκουρόχρωμο 
πίσω παρμπρίζ (στάνταρ στα μοντέλα 
SideWinder II) και θερμαινόμενο εμπρός 
και πίσω παρμπρίζ.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ12

SideWinder™ II: η κορυφαία
εργονομική εμπειρία
αγροτικής εργασίας.
Τα τρακτέρ T7 Auto Command™ προσφέρουν έξυπνα χαρακτηριστικά με εύκολη και 
άμεση πρόσβαση. Πώς; Ακούσαμε τους πελάτες μας και εξελίξαμε το υποβραχιόνιο 
SideWinder™ II για να είναι τα πάντα πιο απλά. Όλα τα βασικά χειριστήρια βρίσκονται 
στο υποβραχιόνιο. Γκάζι, κιβώτιο ταχυτήτων και υδραυλικά. Ό,τι χρειάζεστε για τον 
χειρισμό το επιλέγετε άμεσα. Η πρόσβαση στα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά 
πραγματοποιείται άμεσα. Πολύ γρήγορα αποκτάτε τον πλήρη έλεγχο ενός τρακτέρ T7.

Έλεγχος με τα δάχτυλα για έως και δύο βαλβίδες 
εξωτερικών εργασιών, οι οποίες δύναται να εξοπλιστούν με 
σύστημα διαχείρισης βαλβίδων.

Διαδικασία στροφής στο κεφαλάρι (HTS II). Πιέστε για 
καταγραφή, αποθήκευση και ενεργοποίηση της αυτόματης 
διαδικασίας στροφής στα κεφαλάρια.

Προαιρετική αυτόματη καθοδήγηση IntelliSteer®, 
αυτοματοποιημένος χειρισμός διεύθυνσης.

Ανύψωση / κατέβασμα οπίσθιων μπράτσων ανύψωσης. 
Ανύψωση / κατέβασμα εμπρόσθιου υδραυλικού                
(μαζί με πίσω πλήκτρο CommandGrip).

Διακόπτης εμπροσθοπορείας - ρεβέρσας.

Λεβιές χειρισμού (joystick) πολλαπλών λειτουργιών. Το joystick ρυθμίζεται να χειρίζεται 
τα εμπρόσθια μπράτσα ανύψωσης, τον φορτωτή ή τις βαλβίδες εξωτερικών εργασιών.

Εξατομικευμένη τοποθέτηση του joystick υδραυλικών και του χειριστηρίου τύπου ποντικιού 
οπίσθιων μπράτσων ανύψωσης ως προαιρετική εργοστασιακή επιλογή.

Ποντίκι για οπίσθια μπράτσα ανύψωσης. Ανυψώστε βαριά παρελκόμενα με απόλυτη 
ακρίβεια.

Ηλεκτρονικός έλεγχος εξωτερικών εργασιών. Εύκολοι στην πρόσβαση διακόπτες που 
προσφέρουν χειρισμό υδραυλικών με τα δάχτυλα. 

Εργονομικά τοποθετημένο χειρόγκαζο.

Πλήρης πρόσβαση σε περαιτέρω προηγμένες λειτουργίες 
κάτω από το μαξιλαράκι του υποβραχιόνιου.

Ηλεκτρονική ρύθμιση του SideWinder™ II.

Χειριστήριο ελέγχου πτώσης στροφών. Επιλέξτε χαμηλότερες 
μέγιστες στροφές κινητήρα για εργασίες με δυναμοδότη (PTO) 
ή μεγαλύτερες για μέγιστη ταχύτητα κινητήρα.

Τα μαλακά πλήκτρα είναι  
φωτιζόμενα ώστε να τα επιλέγετε 
ακόμη πιο εύκολα στο σκοτάδι.

Ηλεκτρονική ρύθμιση του 
SideWinder™ II
Μπορείτε να μετακινήσετε ελεύθε-
ρα το υποβραχιόνιο στη θέση που 
σας ταιριάζει.

Το πλήκτρο στο πίσω μέρος του 
CommandGrip παρέχει πρόσβα-
ση σε επιπλέον λειτουργίες.
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Αναστολή εμπρόσθιας ανάρτησης ή επιλογή ενός από τα τρία 
επίπεδα απόσβεσης.

Ανεβάστε τις στροφές του κινητήρα, επιλέξτε διαχείριση 
αριθμού στροφών κινητήρα (ESM) και οι στροφές 

παραμένουν σταθερές.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Terralock                                 
και το σύστημα θα διαχειρίζεται αυτόματα                            
την τετρακίνηση και το μπλοκέ διαφορικό.

Λειτουργία 
ανύψωσης / 
κατεβάσματος 

οπίσθιων μπράτσων 
ανύψωσης.

Υψομετρική ρύθμιση 
υδραυλικού τριών σημείων 
και επέκταση 3ου σημείου με 
το άγγιγμα ενός πλήκτρου 
ή αντιστοίχιση σε κάποια 
βαλβίδα εξωτερικών 

εργασιών με διαχείριση 
βαλβίδων.

Πιέστε το πλήκτρο διαδικασίας στροφής στα κεφαλάρια 
(HTS) για να αποθηκεύσετε και να αναπαράγετε τις 

λειτουργίες που πραγματοποιείτε πιο συχνά.

Επιλέξτε χειριστήριο ελέγχου 
για βαλβίδες εξωτερικών 

εργασιών 3 και 4.

Η λειτουργία Auto PTO αποσυμπλέκει και εμπλέκει 
ξανά τον εμπρόσθιο και οπίσθιο δυναμοδότη κατά τη 

διάρκεια μιας στροφής σε κεφαλάρι.

Εύκολη πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες. 
Πιέστε το σύμβολο. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία. 
Ο ολοκληρωμένος πίνακας ελέγχου, ICP, κάνει 
απλή την πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες.

Ευρεία οθόνη 
αφής 26,4 εκ. 
IntelliView™.
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Τρία πακέτα καθοδήγησης 
τοποθετημένα στο εργοστάσιο.

Με την παραγγελία του δικού σας T7, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών πακέτων καθοδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι το καινούργιο 
σας T7 θα σας έρθει απευθείας από το εργοστάσιο ακριβώς με το επίπεδο ακριβείας που απαιτείτε. Επιλέξτε το επίπεδο ακριβείας 
έως και με τη μεγαλύτερη ακρίβεια 1,5 εκ*. Απαραίτητο για καλλιέργεια λαχανικών ή βολβών, υψηλής αξίας.
* Με χρήση του σήματος διόρθωσης RTK

Δέκτες NH 372
Ο δέκτης NH 372 είναι συμβατός με τα σήματα διόρθωσης 
WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX και RTK, με χρήση τόσο 
των δορυφορικών συστημάτων GPS όσο και GLONASS. Για 
τις εφαρμογές RTK, ένας ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης 
μπορεί να είναι εγκατεστημένος εντός του κύριου δέκτη ή να 
χρησιμοποιηθεί μόντεμ κινητής τηλεφωνίας.

Επίπεδα ακριβείας και επαναληψιμότητας
Η New Holland προσφέρει πολλαπλά επίπεδα ακριβείας. Αυτό 
σας επιτρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα IntelliSteer® 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις οικονομικές σας δυνατότητες. 
Με την τεχνική διόρθωσης RTK στο IntelliSteer εξασφαλίζετε 
εγγυημένη επαναληψιμότητα από έτος σε έτος.

15 cm

9 10 11 12 13 1410 15 20 25

20 cm
EGNOS

RangePoint
RTX

4 cm

2 3 54

2.5 cm

0 1 2

RTK/RTK VRS
1.5 cm
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PLM Connect 
RTK

CenterPoint
RTX
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Αμφίδρομη επικοινωνία
Η νέα σειρά T7 είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία ISOBUS III. Αυτό σημαίνει ότι το τρακτέρ με το παρελκόμενο μπορούν να 
επικοινωνούν μεταξύ τους, αναμεταδίδοντας πληροφορίες αμφίδρομα και με τον τρόπο αυτό το παρελκόμενο ελέγχει την ταχύτητα 
του τρακτέρ για μέγιστη παραγωγικότητα.

IntelliView™ - ορατή ευφυΐα
Η υπέρ-ευρεία έγχρωμη οθόνη αφής 26,4 εκ. IntelliView™ IV, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του προαιρετικού 
συστήματος αυτόματης καθοδήγησης IntelliSteer®. Οι οθόνες 
IntelliView™ επιτρέπουν τον προγραμματισμό με τα δάχτυλα 
ποικιλίας διαδρομών καθοδήγησης, από ευθείες διαδρομές A-B 
έως τις πιο πολύπλοκες προσαρμόσιμες καμπύλες. Μπορείτε να 
εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας απλά και εύκολα, καθώς και να 
μεταφέρετε δεδομένα με τα πακέτα λογισμικού PLM.

Τηλεματική: διαχειριστείτε το μηχάνημά σας από την άνεση του γραφείου σας
Το PLM® Connect σάς επιτρέπει να συνδέεστε στο T7 σας από την άνεση του γραφείου σας με τη βοήθεια του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας. Μπορείτε να είστε μονίμως σε επαφή με τα μηχανήματά σας και μπορείτε ακόμη να στέλνετε και να λαμβάνετε 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, εξοικονομώντας χρόνο και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Το βασικό πακέτο PLM® Connect 
Essential προσφέρει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά, ενώ το αναβαθμισμένο πακέτο PLM® Connect Professional 
προσφέρει πλήρη επιτήρηση και έλεγχο μηχανήματος. Εν συντομία, το PLM® Connect συντελεί στη μείωση των δαπανών για 
καύσιμα και βελτιώνει τη διαχείριση και την ασφάλεια του στόλου σε ένα μόνο πακέτο.

Προηγμένο σύστημα ελέγχου IntelliRate™
Το T7 μπορεί να εξοπλιστεί με το προαιρετικό σύστημα ελέγχου 
IntelliRate™. Ο χειρισμός του πραγματοποιείται από την άνεση 
της καμπίνας μέσω της οθόνης IntelliView™ και χρησιμεύει 
για την ακριβή ρύθμιση των δεδομένων και τη διαχείριση των 
ψεκαστικών και σπαρτικών μηχανών. Έτσι αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις, ελέγχονται οι ρυθμοί δοσομετρίας και σποράς 
ανάλογα με τα δεδομένα παραγωγής και εξαλείφονται τα κενά. 
Τα δεδομένα εισόδου βελτιστοποιούνται και οι αποδόσεις 
μεγιστοποιούνται.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ 
ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΗΣ



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Η New Holland δεν είναι μόνη της στην εξέλιξη της τεχνολογίας Tier 4. Χρησιμοποιεί την 
εμπειρία του εργοστασίου κατασκευής κινητήρων του ομίλου CNHΙ: FIAT POWERTRAIN 
Industrial.
Πρωτοπόροι: Η Fiat εφηύρε την τεχνολογία Common Rail τη δεκαετία του 1980 και την 
καθιέρωσε στο ευρύ κοινό το 1997 με την Alfa Romeo 156. Ήταν η πρώτη που την εισήγαγε 
στα αγροτικά μηχανήματα και συγκεκριμένα στο τρακτέρ TS-A. Πρωτοπόροι. Διαρκώς.
Καθαρότεροι: Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η CNH Industrial είναι στην κορυφή των 
δεικτών Dow Jones Sustainability World και Europe στον τομέα βιομηχανικής μηχανικής. 
Καθαρότεροι. Παντού.
Δοκιμασμένοι: Η FPT Industrial είναι η πρωτοπόρος της τεχνολογίας SCR από το 1995 και 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών έχει κατασκευάσει πάνω από 450000 κινητήρες  με 
SCR για γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων και φορτηγά. Η βραβευμένη τεχνολογία 
HI-eSCR έχει δοκιμαστεί εκτεταμένα στο βαρέως τύπου φορτηγό Iveco Stralis Hi-Way που 
κατέκτησε το βραβείο European Truck of Year 2013. Αξιοπιστία. Επιβεβαιωμένη.

Εξελιγμένοι από την FPT Industrial.
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ECOBLUE™ Hi-eSCR
Το εξελιγμένο σύστημα ECOBlue™ HI-eSCR, προσφέρει την υψηλότερη απόδοση μετατροπής 
NOx στη βιομηχανία. Το σύστημα αυτό με τις πολλές πατέντες χρησιμοποιεί μια νέα μονάδα 
ελέγχου κινητήρα, η οποία διαχειρίζεται πέρα από τον κινητήρα και το σύστημα μετεπεξεργασίας 
HI-eSCR ελέγχοντας τις μονάδες τροφοδοσίας και δοσομετρίας. Χρησιμοποιώντας ένα 
αποκλειστικό σύστημα κλειστού βρόγχου, επιτηρεί συνεχώς τα επίπεδα NOx στα καυσαέρια, 
εξασφαλίζοντας ότι σε κάθε κύκλο ψεκάζεται η ακριβής ποσότητα AdBlue® για επίτευξη 
μετατροπής NOx πάνω από 95% με ταυτόχρονη εξασφάλιση χαμηλής κατανάλωσης υγρών.
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Μεταλλικό δοχείο 
HI-eSCR 

Καταλύτης 
καθαρισμού (CUC)

Οξειδωτικός καταλύτης 
ντίζελ (DOC) Διάταξη τροφοδοσίας

Δοσομετρική διάταξη

Σωλήνας ανάμιξης

Δεξαμενή AdBlue®

Κινητήρας NEF 6,7 λίτρων

Στάνταρ ανεμιστήρας συνεκτικού 
συμπλέκτη με ηλεκτρονικό 

έλεγχο viscotronic ή προαιρετικά 
αντιστρέψιμος ανεμιστήρας 
ή ανεμιστήρας μεταβλητής 

γεωμετρίας.



Η ισχύς και η απόδοση που 
περιμένετε από τη New Holland.
Οι κινητήρες των τρακτέρ T7, οι οποίοι είναι συμβατοί με τους ακόμη πιο αυστηρούς κανονισμούς 
εκπομπής καυσαερίων Tier 4B, σας προσφέρουν τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα:
Επιδόσεις: αυξημένη ονομαστική ισχύς έως 5%, στο μοντέλο T7.270, με ταυτόχρονη διατήρηση 
της άμεσης απόκρισης που περιμένετε από ένα T7.
Αποδοτική λειτουργία: η κατανάλωση υγρών (πετρέλαιο και AdBlue) θα είναι ίδια ή και καλύτερη 
από αυτή του Tier 4A T7. Θα έχετε επίσης όφελος από τα μειωμένα για πολλά έτη λειτουργικά κόστη.
Απλότητα: η απλή κατασκευή τους εξασφαλίζει λιγότερες απώλειες ισχύος και πιο αποδοτικό 
σύστημα ψύξης.
Συνέπεια: δεν θα υπάρχουν αλλαγές στη λειτουργία του μηχανήματος.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ18



Η απόδειξη είναι στους αριθμούς
Τα ένδεκα μοντέλα της σειράς T7 αποδίδουν ονομαστική ισχύ 
από 140 έως 300 ίππους (CV) και έως και 45 ίππους (CV) 
επιπλέον, διαθέσιμους από την τεχνολογία EPM. Σχέσεις 
κιλών ανά ίππο που φτάνουν τα 26,4 κιλά/ίππο και  μειώνουν 
την κατανάλωση καυσίμου και τη συμπίεση του εδάφους, 
διατηρώντας την παραγωγικότητα από εποχή σε εποχή.

Εξοικονομήστε καύσιμο για να μειώσετε το δικό σας 
αποτύπωμα άνθρακα
Η τεχνολογία ECOBlue™ HI-eSCR για συμμόρφωση με το 
πρότυπο εκπομπών Tier 4B μειώνει τις εκπομπές NOx και 
διατηρεί την εντυπωσιακά μικρή κατανάλωση καυσίμου της 
σειράς T7, παρέχοντας ουσιαστική μείωση στις εκπομπές 
άνθρακα του χωραφιού σας. Επισκεφτείτε το www.carbonid.
newholland.com για να ανακαλύψετε πόσο πολύ άνθρακα 
μπορείτε να εξοικονομήσετε!

Διατήρηση απόδοσης. Πάντοτε.
Εμείς στη New Holland είμαστε παθιασμένοι με την άμεση 
απόκριση. Για να το θέσουμε απλά, καθώς ο κινητήρας σας 
νέας γενιάς αναρροφά μόνο καθαρό φρέσκο αέρα, μπορεί να 
αποκριθεί ακόμη ταχύτερα υπό φορτίο.

Διαχείριση ισχύος κινητήρα (EPM)
Με τη λειτουργία EPM, ο κινητήρας αποδίδει περισσότερη ισχύ 
και ροπή ανάλογα με το φορτίο στο κιβώτιο, τα υδραυλικά και 
τον δυναμοδότη (PTO). Σε ένα τρακτέρ T7.245, το EPM θα 
αποδώσει έως και 45 ίππους επιπλέον, μόνον όμως όταν είναι 
αναγκαίο, διατηρώντας την αποδοτικότητα.

• Ονομαστική ιπποδύναμη: ισχύς που αποδίδεται στις 
ονομαστικές στροφές κινητήρα

• Μέγιστη ιπποδύναμη: μέγιστη ισχύς που μπορεί να αποδώσει 
ο κινητήρας, στο εύρος λειτουργίας.

• Ονομαστική ιπποδύναμη EPM: ισχύς που μπορεί να αποδώσει 
ο κινητήρας με EPM όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, στις 
ονομαστικές στροφές.

• Μέγιστη ιπποδύναμη EPM: μέγιστη ισχύς που μπορεί να 
αποδώσει ο κινητήρας με EPM όταν το επιτρέπουν οι 
συνθήκες, στο εύρος λειτουργίας.
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ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - RANGE COMMAND™ ΚΑΙ POWER COMMAND™

Το Range Command™ είναι ένα απλό, στιβαρό και καλά δοκιμασμένο κιβώτιο ταχυτήτων. Προσφέρει αλλαγές ταχυτήτων χωρίς 
συμπλέκτη εντός κάθε περιοχής εργασίας. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για γενικές αγροτικές εφαρμογές. Φημισμένο για τη θρυλική 
αντοχή του και την αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία του. Το Power Command είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων: 
επιλέγετε τη σχέση μετάδοσης που θέλετε πατώντας απλά τα πλήκτρα ανύψωσης ή κατεβάσματος. Με λίγα λόγια, είναι το πιο 
αποδοτικό πλήρως αυτοματοποιημένο κιβώτιο σήμερα.

Απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου.
Χρόνια δοκιμασμένης τεχνολογίας.

χ.α.ω. χ.α.ω.

Ημιαυτοματοποιημένο ή πλήρως αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων
Τα κιβώτια ταχυτήτων Range Command™ και Power Command™ βασίζονται στα ίδια συγκροτήματα γραναζιών. Μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ του στάνταρ 19x6 των 40 χ.α.ω. με μειωμένες στροφές κινητήρα για οικονομία ή προαιρετικά των 18x6, 28x12 
και 29x12 με έρπουσες ταχύτητες. Η διαχείριση αλλαγής ταχυτήτων IntelliShift™ εξασφαλίζει ομαλές αυτόματες αλλαγές ταχυτήτων 
μεταξύ κάθε σχέσης και για όλες τις σχέσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

20

ΕΜΠΡΟΣΘΟΠΟΡΕΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΟΠΟΡΕΙΑΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑ 

(1725rpm) (1725rpm)



ΚΑΜ
ΠΥΛ

Η ΙΣΧ
ΥΟΣ

 ΚΙΝ
ΗΤΗ

ΡΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΤ
ΡΟ

Φ
ΕΣ

 
Κ
ΙΝ
Η
ΤΗ

ΡΑ
 

Α
ΛΛ

Α
ΓΗ

Σ 
ΤΑ

ΧΥ
ΤΗ

ΤΑ
Σ

Β
ΕΛ

ΤΙ
ΣΤ

ΕΣ
 

ΣΤ
ΡΟ

Φ
ΕΣ

 
Κ
ΙΝ
Η
ΤΗ

ΡΑ

ΥΨΗΛΗ ΑΝΟΧΗ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΟΧΗ

Επιλογή υποβραχιόνιου 
Τα κιβώτια ταχυτήτων Range Command™ και Power 
Command™ μπορούν να συνδυαστούν είτε με το κλασικό 
υποβραχιόνιο, είτε με το υποβραχιόνιο SideWinder™ II. 
Πραγματοποιήστε την επιλογή σας ανάλογα με τις οδηγικές και 
εργασιακές σας συνήθειες. Θα είναι αυτό που χρειάζεστε.

Συνδυάστε αυτοματισμό, άνεση και 
παραγωγικότητα 
Η λειτουργία Auto Transport απλοποιεί τις αλλαγές ταχυτήτων 
και μειώνει τις ενέργειες του χειριστή κατά την πορεία στο 
δρόμο. Μπορεί να ανιχνεύσει ακόμη και την ώθηση του τρακτέρ 
από μια φορτωμένη ρυμούλκα και να διατηρήσει την επιλεγμένη 
σχέση για να αυξηθεί η πέδηση με το μηχανόφρενο.

Η λειτουργία Auto Field διαχειρίζεται ταυτόχρονα τις στροφές 
του κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων για να βελτιστοποιήσει 
την απόδοση και την οικονομία σε εφαρμογές με δυναμοδότη 
και έλξη φορτίων.

Εργονομικό και έξυπνο Powershuttle
Μπορείτε ακόμη και να ρυθμίσετε την απόκριση της ρεβέρσας 
μέσω του εργονομικά τοποθετημένου διακόπτη και να αλλάξετε 
τη ρύθμιση ακόμη και εν κινήσει. Χάρη στο πρωτοποριακό 
σύστημα μνήμης ρεβέρσας, το Τ7 θα αλλάζει αυτόματα μεταξύ 
εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας στις επιλεγμένες σχέσεις 
μετάδοσης. Η ρεβέρσα μπορεί επίσης να προγραμματιστεί 
να επιλέγει αυτόματα τις σχέσεις μετάδοσης κατά την αλλαγή 
κατεύθυνσης. Με τη σύμπλεξη μιας ειδικής θέσης στο λεβιέ 
ρεβέρσας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προαιρετικό φρένο 
στάθμευσης για να ασφαλίσετε το τρακτέρ όταν έχει επιλεχθεί 
η νεκρά.

Όλα υπό έλεγχο
Στα μοντέλα με Power Command™, επιλέγετε τη σχέση 
μετάδοσης που θέλετε πατώντας απλά τα πλήκτρα ανύψωσης 
ή κατεβάσματος. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζεται 
μόνιμα η επιλεγμένη σχέση μετάδοσης.
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Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τη New Holland η οποία έχει κατασκευάσει πάνω από 25000 πολυβραβευμένα κιβώτια 
ταχυτήτων Auto Command™ συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης (CVT). Το κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™ διαθέτει 
τέσσερα σημεία άμεσης μετάδοσης με 100% μηχανική απόδοση. Τα σημεία αυτά έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια εξασφαλίζοντας τέλεια 
προσαρμογή στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ταχύτητες κατά τη διάρκεια εργασιών έλξης βαρέων φορτίων, δευτερευουσών 
εργασιών καλλιέργειας, εργασιών στο χωράφι με υψηλές ταχύτητες όπως χορτόδεση ή χορτοκοπή και μεταφορικές εργασίες 
υψηλών ταχυτήτων. Ο προηγμένος έλεγχος διπλού συμπλέκτη αυξάνει περαιτέρω την απόδοση. Απλά, είναι το πιο ομαλό και πιο 
παραγωγικό CVT που κυκλοφορεί.

Πρωτοποριακό κιβώτιο ταχυτήτων
Auto Command™ που προσφέρει προηγμένα 
χαρακτηριστικά της New Holland.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ AUTO COMMAND™22

Είσοδος κινητήρα Συμπλέκτης A + B

Έξοδος κιβωτίου ταχυτήτων

Έξοδος δυναμοδότη (ΡΤΟ)
Πλανητικό 
σύστημα 
γραναζιών

Υδροστατικός κινητήρας

Η μηχανική κίνηση επιτρέπει στον χειριστή να αλλάζει ταχύτητα 
και κατεύθυνση. Στον πίνακα ελέγχου ICP υπάρχει διακόπτης 
προσαρμογής της απόκρισης της αλλαγής ταχύτητας.                   
Η ταχύτητα πορείας μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω του πεντάλ.

Ρύθμιση ταχύτητας αναφοράς – ορίστε μια ταχύτητα αναφοράς 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Άριστο κατά τη μετακίνηση μεταξύ 
χωραφιών ή όταν η παραγωγή σοδειάς έχει τροποποιηθεί.

Επιλογή ταχύτητας αναφοράς – σας επιτρέπει να αλλάζετε 
μεταξύ τριών ταχυτήτων αναφοράς.

4 επιλογές οδήγησης σύμφωνα με το στυλ οδήγησής σας.

Αυτόματη λειτουργία. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα 
αναφοράς, το Auto Command™ θα συνδυάσει στροφές κινητήρα και 
σχέση μετάδοσης για τη διατήρησή της.

Λειτουργία σταθερής ταχύτητας. Η λειτουργία σταθερής ταχύτητας 
επιτρέπει στον χειριστή να κλειδώσει την επιθυμητή σχέση στο 
κιβώτιο ταχυτήτων με το πάτημα ενός πλήκτρου και να διατηρηθεί η 
ταχύτητα για οικονομία και παραγωγικότητα.

Χειροκίνητη Λειτουργία. Επιτρέπει στον χειριστή να ορίζει 
χειροκίνητα τις απαιτούμενες στροφές κινητήρα και την ταχύτητα 
πορείας, ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λειτουργία δυναμοδότη. Μόλις συμπλεχθεί ο δυναμοδότης, το 
Auto Command™ θα εξασφαλίσει σταθερές στροφές κινητήρα.



Τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες αναφοράς
Η τεχνολογία του κιβωτίου Auto Command™ επιτρέπει στον 
χειριστή να ορίσει την επιθυμητή ταχύτητα πορείας από 20 μ.α.ω. 
έως 40 χ.α.ω. με ακρίβεια ρύθμισης 10 μ.α.ω. Χωρίς αλλαγές 
σχέσεων, χωρίς αλλαγές περιοχών.

Πλήρης εκμετάλλευση της διαθέσιμης ροπής
Η New Holland έχει εξελίξει τα κιβώτια ταχυτήτων                                
Auto Command™ προκειμένου αυτά να εκμεταλλεύονται τους 
χαμηλόστροφους, υψηλής ροπής κινητήρες New Holland. 
Με 40 χ.α.ω. ECO, ο κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει στις 
οικονομικές στροφές 1300 σ.α.λ.

Active stop start
Ένα βασικό χαρακτηριστικό ασφαλείας του Auto Command™ 
είναι το Active StopStart. Όταν το τρακτέρ ακινητοποιείται, 
το κιβώτιο ταχυτήτων αποτρέπει την κίνηση προς τα πίσω ή 
προς τα εμπρός του τρακτέρ. Ακόμη και με βαρύ φορτίο. Όταν 
το κιβώτιο ταχυτήτων αναλαμβάνει την κίνηση δεν υπάρχει 
κίνδυνος κύλισης προς τα πίσω σε μεγάλες κλίσεις. 

Ισορροπία μεταξύ οικονομίας και παραγωγικότητας
Στις λειτουργίες Auto και Cruise, χρησιμοποιήστε το 
περιστροφικό χειριστήριο ελέγχου πτώσης στροφών, που 
βρίσκεται στα δεξιά του χειριστή, ώστε να περιορίσετε το άνω 
όριο στροφών κινητήρα για την επιθυμητή ταχύτητα πορείας. 
Το αποτέλεσμα: επίτευξη της επιθυμητής ταχύτητας σε πολύ 
χαμηλότερες στροφές κινητήρα, εξοικονομώντας καύσιμο. 
Σε λειτουργία δυναμοδότη, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο πτώσης 
στροφών για να ρυθμίσετε την επιτρεπόμενη μείωση ταχύτητας 
δυναμοδότη πριν από τη μείωση της ταχύτητας πορείας.
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Εμπροσθοπορεία



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ο συνδυασμός της ισχυρής δράσης της ανάρτησης εμπρόσθιου άξονα Terraglide™, της ανάρτησης καμπίνας και του 
καθίσματος με ανάρτηση Comfort Ride™, σας προσφέρει ομαλή οδήγηση ανεξάρτητα από τις συνθήκες δρόμου ή εδάφους, 
με σημαντικά οφέλη στην άνεση, την οδηγική απόλαυση και τη μείωση της κούρασης.

Αυξημένη σταθερότητα. Ταχύτερη πορεία.
Μεγαλύτερη άνεση. Καλύτερη απόδοση.
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Εμπρόσθιος άξονας Terraglide™
Η ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα Terraglide™ αποτελεί άλλη 
μια καινοτομία της New Holland που κάνει πιο ομαλή 
την οδήγηση και βελτιώνει τον έλεγχο. Συνιστάται για 
εργασίες που περιλαμβάνουν γρήγορες αγροτικές εργασίες 
και εκτεταμένες μετακινήσεις. Το σύστημα Terraglide™ 
περιλαμβάνει νέους διπλούς συσσωρευτές και προαιρετικά 
ενσωματωμένα φρένα.

Ανάρτηση καμπίνας και ανάρτηση καθίσματος 
Comfort Ride™
Η αυτόματη ανάρτηση καμπίνας δύο σταδίων Comfort 
Ride™ προσφέρει αποδεδειγμένη άνεση στον χειριστή. Είναι 
σχεδιασμένη να συμπληρώνει τη στάνταρ αερανάρτηση του 
καθίσματος συντελώντας στη μείωση της κούρασης.

Προηγμένη διαχείριση πρόσφυσης
Το Terralock διαχειρίζεται τη μετάδοση κίνησης στον εμπρόσθιο άξονα και ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί αυτόματα τα μπλοκέ διαφορικά. Κατά τη διάρκεια μιας στροφής σε κεφαλάρι ή 
κατά τη μετάβαση από εργασία σε μετακίνηση, το Terralock θα εξασφαλίζει το ξεκλείδωμα των 
διαφορικών και την αποσύμπλεξη της τετρακίνησης χωρίς παρέμβαση από τον χειριστή.
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Επιλογή μηχανόφρενου
Ιδανικό για εφαρμογές με έντονο μεταφορικό έργο, 
το μηχανόφρενο διατίθεται σε όλη τη σειρά T7.

Τεχνολογία κατά του “διπλώματος”
Τα μοντέλα T7 Auto Command™ διαθέτουν τεχνολογία 
αντιμετώπισης του “διπλώματος” της ρυμούλκας, αυξάνοντας 
περαιτέρω την ασφάλεια. Κατά την επιβράδυνση σε 
επιφάνεια με χαμηλό συντελεστή τριβής, ο χειριστής μπορεί 
να πατήσει το πλήκτρο εμπροσθοπορείας ρεβέρσας στη λαβή 
CommandGrip™, κλειδώνοντας τη μετάδοση. Στη συνέχεια 
το τρακτέρ επιβραδύνει μόνο με τα φρένα, εξασφαλίζοντας 
την επιβράδυνση και της ρυμούλκας.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ26



Το μεταφορικό έργο είναι όλο και πιο σημαντικό στην καθημερινή εργασία. Τα τρακτέρ Τ7 διαθέτουν στιβαρούς βαρέως τύπου 
άξονες και προαιρετικά το κορυφαίο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών στην πέδηση ABS: η εξασφάλισή σας ότι θα 
ακινητοποιείτε το τρακτέρ με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.
Στο χωράφι, αργά ή γρήγορα, θα χρειαστεί να στρίψετε. Γιατί να μην το κάνετε στο συντομότερο δυνατό χρόνο; Το αποκλειστικό 
σύστημα ABS SuperSteer™, στρίβει για εσάς χωρίς να διαταράσσει τα κεφαλάρια σας.

Αυξημένη ασφάλεια. Γρηγορότερες στροφές.
Καλύτερη πρόσφυση. Καλύτερη απόδοση.

Παραγωγικότητα με μικρούς κύκλους στροφής
Θέλετε να αυξήσετε περαιτέρω την άριστη απόδοση διεύθυνσης 
του εμπρόσθιου άξονα του Τ7; Επιλέξτε το σύστημα ABS 
SuperSteer™. Το σύστημα επιτρέπει στο τρακτέρ να στρίβει 
και στον πιο στενό χώρο, περιστρεφόμενο ελεγχόμενα γύρω 
από τον επιβραδυνόμενο πίσω εσωτερικό τροχό, αποδίδοντας 
ταχύτερες στροφές με μικρότερο κύκλο στροφής και μικρότερη 
διατάραξη και συμπίεση του εδάφους.

Προηγμένη τεχνολογία πέδησης
Το προαιρετικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών στην 
πέδηση διαχειρίζεται ανεξάρτητα τα φρένα σε κάθε τροχό, 
βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα πέδησης κατά τη 
μεταφορά φορτίων με μεγάλο βάρος. Στα μοντέλα Power 
Command™, η λειτουργία εκκίνησης σε ανηφόρα (hill holder) 
ενεργοποιεί τα φρένα, αποτρέποντας την κύλιση του τρακτέρ 
προς τα πίσω στις εκκινήσεις σε ανηφόρα. Μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε προαιρετικά βαρέως τύπου σύστημα πέδησης.

NEW HOLLAND T7 ΜΕ ABS

ΤΡΑΚΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ABS

ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΔΗΣΗΣ
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Διπλασιάστε την παραγωγικότητά σας με εμπρόσθια μπράτσα ανύψωσης και δυναμοδότη (PTO). Καταναλώστε λιγότερα καύσιμα 
σε λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές με ταχύτητα δυναμοδότη ECO. Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο στα κεφαλάρια με τη διαδικασία 
στροφής στα κεφαλάρια (HTS ΙΙ): το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει και να αναπαράγει με το άγγιγμα ενός πλήκτρου, έως 28 
επαναλαμβανόμενους χειρισμούς στροφής στα κεφαλάρια. Το μόνο που έχετε να κάνετε στη συνέχεια είναι να πιέσετε το πλήκτρο, 
να στρίψετε το τιμόνι και να οδηγήσετε.

Χαρακτηριστικά που απογειώνουν την 
παραγωγικότητά σας.

Ο τέλειος συνδυασμός: εμπρόσθια μπράτσα                  
ανύψωσης και δυναμοδότης
Τα προαιρετικά πλήρως ενσωματωμένα και τοποθετημένα 
στο εργοστάσιο εμπρόσθια μπράτσα ανύψωσης και ο δυνα-
μοδότης (PTO) διαθέτουν σύστημα διαχείρισης που αποτρέπει 
την πρόκληση βλάβης στον δυναμοδότη, καθώς επίσης έλεγχο 
του ρυθμού καθόδου και ταχεία ανύψωση/κάθοδο όταν η 
ταχύτητα αποτελεί προτεραιότητα.

Οπίσθια μπράτσα ανύψωσης: δυνατά, αποδοτικά 
και ισχυρά
Τα οπίσθια μπράτσα ανύψωσης είναι σχεδιασμένα να 
συνεργάζονται με βαρύ αναρτημένο εξοπλισμό για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα και ο δυναμικός έλεγχος οδήγησης με 
προστασία κρουστικών φορτίων μειώνει τις αναπηδήσεις. 
Τα τοποθετημένα στα φτερά χειριστήρια υποβοηθούν την 
προσάρτηση παρελκομένων. Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 
είναι εντυπωσιακή και φτάνει τα 11058 κιλά. 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ / ΟΠΙΣΘΙΑ ΜΠΡΑΤΣΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ28

Διαδικασία στροφής στα κεφαλάρια (HTS ΙΙ): Επαναληψιμότητα χωρίς προβλήματα
Η διαδικασία στροφής στα κεφαλάρια (HTS ΙΙ) είναι απλούστατη. Μπορείτε να την προγραμματίσετε εύκολα μέσω της οθόνης αφής, 
είτε εγγράφοντας την τρέχουσα διαδικασία στροφής στα κεφαλάρια, είτε εισάγοντας νέες εντολές από το μενού προκειμένου να 
αλλαχτούν οι ήδη καταχωρημένες διαδικασίες ή να δημιουργηθούν νέες.



Προηγμένη λειτουργία δυναμοδότη
Η λειτουργία Auto PTO μπορεί να επιλεχθεί για αυτόματη αποσύμπλεξη του δυναμοδότη όταν τα εμπρόσθια ή οπίσθια μπράτσα 
ανυψώνονται πάνω από μια προκαθορισμένη θέση. Έτσι προστατεύεται ο άξονας του δυναμοδότη και το τρακτέρ. Η επιλογή της 
ταχύτητας γίνεται μέσω μηχανικών λεβιέδων ενώ τα μοντέλα SideWinder™ II διαθέτουν ηλεκτρονική επιλογή ταχύτητας. Υπάρχουν  
έως και τέσσερις ταχύτητες δυναμοδότη: 540, 540E, 1000 και 1000E.
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Υδραυλική ισχύς σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Η απόδοση του υδραυλικού συστήματος είναι θεμελιώδης για τη συνολική απόδοση του τρακτέρ και για τον λόγο αυτό τα 
τρακτέρ T7 διαθέτουν υδραυλικό σύστημα κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου και όλα τα μοντέλα έχουν υδραυλική αντλία 
από 113 έως 210 λίτρα/λεπτό. Προσφέρονται πέντε πίσω και τρεις πλαϊνές βαλβίδες εξωτερικών εργασιών, ενώ μπορεί να 
προστεθεί θυρίδα απομακρυσμένης ισχύος κατά ISO, όπου το παρελκόμενο έχει δυνατότητα ελέγχου της υδραυλικής παροχής. 
Στα μοντέλα Classic, οι διαμορφώσιμες μηχανικές βαλβίδες εξωτερικών εργασιών προσφέρουν ευκολίες που συνήθως 
υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονικές εκδόσεις και σε κάθε T7 ξέρετε ότι η αντλία μεταβλητής παροχής λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει 
ζήτηση, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ30



Ηλεκτρονικό ή μηχανικό - εσείς αποφασίζετε
Το κλασσικό υποβραχιόνιο διαθέτει μηχανικά χειριστήρια για τις 
βαλβίδες εξωτερικών εργασιών. Τα μοντέλα με υποβραχιόνιο 
SideWinder™ II διαθέτουν ηλεκτρονικά χειριστήρια, με δύο 
από αυτά στη λαβή CommandGrip™ για ευκολία χειρισμού. 
Μπορεί να προδιαγραφεί και joystick υδραυλικού ελέγχου. Αυτό 
ρυθμίζεται να χειρίζεται εμπρόσθιες ή οπίσθιες βαλβίδες.

Έλεγχος έως οκτώ βαλβίδων εξωτερικών εργασιών
Διαθέσιμο στα τρακτέρ SideWinder™ II, το σύστημα διαχείρισης 
βαλβίδων εξωτερικών εργασιών, δίνει στον χειριστή τη 
δυνατότητα να επιλέγει ποια υδραυλική βαλβίδα χειρίζεται μέσω 
του πλήκτρου υδραυλικού ελέγχου του CommandGrip και ποια 
μέσω των διακοπτών του υποβραχιόνιου. Η υδραυλική παροχή 
και η διάρκεια ρυθμίζονται εύκολα και ανεξάρτητα για κάθε 
βαλβίδα μέσω της οθόνης αφής IntelliView™. Όλα τα μοντέλα 
με το κλασικό υποβραχιόνιο διαθέτουν τέσσερις μηχανικές 
βαλβίδες εξωτερικών εργασιών πίσω. Όλα τα μοντέλα T7  
διαθέτουν προαιρετικά τρεις βαλβίδες εξωτερικών εργασιών 
στο πλάι.
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360°: T7.

Η νέα σειρά T7 είναι σχεδιασμένη να βρίσκεται περισσότερο χρόνο στη δουλειά και λιγότερο στην αυλή. Όλα τα σημεία συντήρησης 
είναι εύκολα προσβάσιμα. Τα μεγάλα διαστήματα συντήρησης σημαίνει ότι τα τρακτέρ θα περνούν περισσότερο χρόνο στο 
περιβάλλον εργασίας τους:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ο λαιμός πλήρωσης του 
δοχείου 48 ή 96 λίτρων 
AdBlue® είναι στενότερος 
από αυτόν του ρεζερβουάρ 
καυσίμου, αποτρέποντας 
ακούσιο γέμισμα με καύσιμο. 
Χρειάζεται γέμισμα μόνο μία 
φορά για κάθε δύο γεμίσματα 
του ρεζερβουάρ καυσίμου.

Αξεσουάρ που τοποθετούνται από τον 
αντιπρόσωπο
Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να προμηθεύσει 
και να τοποθετήσει μια ολοκληρωμένη σειρά 
εγκεκριμένων αξεσουάρ για τη βελτιστοποίηση 
της απόδοσης του μηχανήματος.
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Μονοκόμματο 
καπό κινητήρα που 
ανοίγει διάπλατα για 
πλήρη πρόσβαση 
για εργασίες 
συντήρησης.

Η αλλαγή του 
φίλτρου αέρα 
καμπίνας είναι 

εύκολη.

Ξαναγεμίστε το δοχείο 
της πλυστικής συσκευής 
παρμπρίζ μέσα από το 

πίσω παράθυρο.

Οι στάθμες των 
υδραυλικών λαδιών 

ελέγχονται μέσω γυάλινων 
θυρίδων επιθεώρησης 
στο οπίσθιο μέρος του 

τρακτέρ.

Το φίλτρο αέρα του κινητήρα 
ελέγχεται, καθαρίζεται ή 

αντικαθίσταται εύκολα, χωρίς 
να χρειάζονται εργαλεία.

Το συγκρότημα του 
συστήματος ψύξης 

ανοίγει για γρήγορο και 
εύκολο καθαρισμό.

Ο έλεγχος και τα σημεία πλήρωσης λαδιών κινητήρα 
είναι εύκολα προσβάσιμα χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε 
το καπό. Έτσι οι έλεγχοι ρουτίνας γίνονται γρηγορότεροι 
και η συντήρηση απλούστερη. Φυσικά θα συνεχίσετε να 
απολαμβάνετε τα μεγάλα διαστήματα συντήρησης που 

περιμένετε από ένα New Holland.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά Σειράς T7.165 S

Mοντέλo T7.165 S
Tύπος υποβραχιονίου  Kλασικός
Κινητήρας New Holland*   NEF
Αριθμός κυλίνδρων / Eισαγωγή / Bαλβίδες   6 / T / 4
Επίπεδο εκπομπών ρύπων  Tier 4B
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ HI-eSCR  l

Σύστημα καυσίμου - Common Rail υψηλής πίεσης  l

Εγκεκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (Βiodiesel)**    Β7
Κυβισμός  (κυβ.εκ.)  6728
Διάμετρος και διαδρομή  (χιλ.) 104x132
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]  121/165
Ονομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]  110/150
Ονομαστικές στροφές κινητήρα  (σ.α.λ.)  2200
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396 (Nm) 700@1500
Απόθεμα ροπής  (%)  46
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 330
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® (λίτρα) 48
Κιβώτιο ταχυτήτων Range Command™
Range Command semi-Powershift (40 χ.α.ω.)   O
Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (προαιρετικά) (ΕxΟ) 18x6 / 28x12
Range Command semi-Powershift (40 χ.α.ω. ECO)  l

Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (προαιρετικά) (ΕxΟ) 19x6 / 29x12
Άξονες
Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD)  O
Εμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Terraglide™  O
Εμπρόσθιος άξονας SuperSteer™   l

Υδραυλικό σύστημα
Αντλία κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου (CCLS)  l

Παροχή κύριας αντλίας Range Command (λίτρα/λεπτό)  113
Αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών  4
Μπράτσα σύνδεσης
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων (κιλά) 8257
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε ολόκληρο το εύρος (610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων)  (κιλά) 6616
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων  (κιλά) 3568
Προεγκατάσταση εμπρόσθιου φορτωτή   O
Δυναμοδότης (PTO)
Αυτόματη ομαλή εκκίνηση   l

Στροφές κινητήρα στις: 540 / 1000 (σ.α.λ.) 1969 / 1924
                                  540 / 540E / 1000 (σ.α.λ.) 1969 / 1546 / 1893
                                  540E / 1000 / 1000E (σ.α.λ.) 1592 / 1893 / 1621
Εμπρόσθιος δυναμοδότης (1000 σ.α.λ.)   O
Καμπίνα
Καμπίνα με 4 κολώνες 360° Horizon™ με προστασία FOPS - OECD code 10 level 1   l

Χαμηλή Οροφή / Υψηλή Οροφή  O / l
Παράθυρο οροφής   l

Σύστημα φωτισμού Halogen (10 φώτα)  l

Σύστημα φωτισμού LED (12 φώτα)  O
Άνετο κάθισμα με ζώνη ασφαλείας  l

Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας  l

Κλιματισμός  l

Ανάρτηση καμπίνας Comfort Ride™   l

Διαδικασία στροφής στο κεφαλάρι (HTS Ι)  l

Έγχρωμη οθόνη IntelliView™ IV με σύνδεση ISO 11783  O
Προεγκατάσταση καθοδήγησης IntelliSteer®  O
ISOBUS Κατ. III με έλεγχο ταχύτητας / ISOBUS Κατ. II  – / O
Range Command™- Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα 77/311EEC  dB(A) 70
Βάρη 
Ελάχιστα βάρη χωρίς αντίβαρα   Range Command™
Εμπρόσθιος άξονας Στάνταρ (κιλά)  6400
Eμπρόσθιος άξονας SuperSteer™  (κιλά) 6680
Eμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Τerraglide™ (κιλά)  6700
Mέγιστο βάρος (κιλά) 10500

l Στάνταρ     O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     –  Δεν διατίθεται    * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial    ** Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με  
    τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού
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Τύπος υποβραχιονίου  Kλασικός  SideWinder™ II Kλασικός  SideWinder™ II Kλασικός   SideWinder™ II SideWinder™ II
Κινητήρας New Holland*   Nef   Nef  Nef Nef
Αριθμός κυλίνδρων / Eισαγωγή / Bαλβίδες  6 / T / 4 6 / T / 4 6 / T / 4 6 / T / 4
Επίπεδο εκπομπών ρύπων  Tier 4B Tier 4B Tier 4B Tier 4B
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ HI-eSCR  l l l l

Σύστημα καυσίμου - Common Rail υψηλής πίεσης   l l l l

Εγκεκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (Βiodiesel)**   B7 B7 B7 B7
Κυβισμός  (κυβ. εκ.) 6728 6728 6728 6728
Διάμετρος και διαδρομή  (χιλ.) 104x132 104x132 104x132 104x132
Μέγιστη ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120   [kW/hp(CV)] 129/175 140/190 154/210 165/225
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120  [kW/hp(CV)] 114/155 121/165 132/180 147/200
Ονομαστική ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120  [kW/hp(CV)] 118/160 129/175 140/190 151/205
Ονομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120  [kW/hp(CV)] 103/140 110/150 121/165 132/180
Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.) 2200 2200 2200 2200
Μέγιστη ροπή EPM - ISO TR14396  (Nm) 750@1500 805@1500 875@1500 940@1500
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396  (Nm) 655@1500 700@1500 770@1500 840@1500
Απόθεμα ροπής στάνταρ / EPM   (%) 47 / 47 46 / 44 46 / 44 46 / 44
Ανεμιστήρας ανάστροφης λειτουργίας   O O O O

Μηχανόφρενο   O O O O

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου  (λίτρα) 330 330 330 330
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® (λίτρα) 48 48 48 48
Κιβώτιο ταχυτήτων Range Command™
Σύστημα IntelliShift™  l l l –
Λεβιές Powershuttle με διακόπτη ρύθμισης δυναμισμού  l l l –
Αυτοματοποιημένη λειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων   l l l –
Range Command™ Semi-Powershift (40 χ.α.ω.)  O O – –
Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (προαιρετικά) (ΕxΟ)  18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 – –
Ελάχιστη ταχύτητα / με Creeper  (χ.α.ω.) 2.4 / 0.40 2.2 / 0.37 – –
Range Command™ Semi-Powershift (40 χ.α.ω. ECO)  O O O –
Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (προαιρετικά) (ΕxΟ)  19x6 / 29x12 19x6 / 29x12     19x6 / 29x12*** –
Ελάχιστη ταχύτητα / με Creeper  (χ.α.ω.) 2.4 / 0.40 2.2 / 0.37 2.0 / 0.34 –
Κιβώτιο ταχυτήτων Power Command™
Σύστημα IntelliShift™  l l l –
Λεβιές Powershuttle με διακόπτη ρύθμισης δυναμισμού  l l l –
Αυτοματοποιημένη λειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων   l l l –
Power Command™ Full-Powershift (40 χ.α.ω.)  O O O –
Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (προαιρετικά) (ΕxΟ)  18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 18x6 / 28x12 –
Ελάχιστη ταχύτητα / με Creeper  (χ.α.ω.) 1.9 / 0.31 1.8 / 0.29 1.8 / 0.29 –
Power Command™ Full-Powershift (40 χ.α.ω. ECO)  l l l –
Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (προαιρετικά) (ΕxΟ)  19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 19x6 / 29x12 –
Ελάχιστη ταχύτητα / με Creeper  (χ.α.ω.) 1.9 / 0.31 1.8 / 0.29 1.8 / 0.29 –
Κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™ (συνεχώς μεταβ/νη σχέση μετάδοσης - CVT)
Λεβιές Powershuttle με διακόπτη ρύθμισης δυναμισμού  –  l –  l –  l  l

Λειτουργία StopStart  –  l –  l –  l  l

Έλεγχος πρόωσης με μηχανική κίνηση  –  l –  l –  l  l

Auto Command™ (40 χ.α.ω. ECO)  –  l –  l –  l  l

Ελάχιστη ταχύτητα / Μέγιστη ταχύτητα  (χ.α.ω.) –   0.02/40@1550  –  0.02/40@1550 –  0.02/40@1550  0.02/40@1550
Ηλεκτρικό σύστημα
Εναλλακτήρας 12 volt στάνταρ / προαιρετικός (Amps) 150 / 120 ή 200   150 / 200 150 / 120 ή 200  150 / 200 150 / 120 ή 200    150 / 200  150 / 200
Χωρητικότητα μπαταρίας  (CCA / Ah)  960 / 132   960 / 132   960 / 132   960 / 132
Άξονες
Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD)   l   l   l   l

Εμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Terraglide™   O   O   O   O

Εμπρόσθιος άξονας SuperSteer™   l   l   l   l

Γωνία στροφής με άξονα Στάνταρ / Terraglide™ / SuperSteer™ (°)  55 / 55 / 65   55 / 55 / 65   55 / 55 / 65   55 / 55 / 65
Ακτίνα στροφής με άξονα SuperSteer™  (χιλ.)  4950   4950   4950   4950
Ακτίνα στροφής με άξονα Στάνταρ / με ανάρτηση Terraglide™  (χιλ.)  5450   5450   5450   5450
Λειτουργίες Terralock™   l   l   l   l

Δυναμικά εμπρόσθια φτερά   l   l   l   l

Οπίσθιος άξονας τύπου ράβδου   O   O   O   O

Υδραυλικό σύστημα
Αντλία κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου (CCLS)   l   l   l   l

Range & Power Command™ - Παροχή κύριας αντλίας (λίτρα/λεπτό)    113   113   113   – 
Auto Command™- Παροχή κύριας αντλίας Στάνταρ / MegaFlow™ (λίτρα/λεπτό)   140 / 160   140 / 160   140 / 160   140 / 160 
Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC)    l   l   l   l

Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών   Deluxe  Ηλεκτρονικές Deluxe  Ηλεκτρονικές Deluxe  Ηλεκτρονικές  Ηλεκτρονικές 
Αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών  4  4 4  4 4  4  4
Λεβιές χειρισμού (joystick)   l   l   l   l

Μέγιστος αριθμός πλαϊνών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών    3   3   3   3
Μπράτσα σύνδεσης 
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων  (κιλά)  8257   8257   8257   8257
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε ολόκληρο το εύρος 
(610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων)  

(κιλά)  6616   6616   6616   6616

Μέγιστη ανυψ. ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων  (κιλά)  3568   3568   3568   3568
Εμπρόσθιος φορτωτής            
Προεγκατάσταση εμπρόσθιου φορτωτή με λεβιέ χειρισμού (joystick)   O   O   O   O

Πέδηση  
Range & Power Command™ - Ηλεκτροϋδραυλικό φρένο στάθμευσης   O   O   O   O

Auto Command™ - Ηλεκτροϋδραυλικό φρένο στάθμευσης  –  l –  l –  l  l

Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας   l   l   l   l

Αερόφρενα ρυμούλκας   O   O   O   O

Mοντέλα T7.175 T7.190 T7.210 T7.225

Τεχνικά χαρακτηριστικά Σειράς T7 (SWB)
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l Στάνταρ     O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     –  Δεν διατίθεται    * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial     ** Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με  
    τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού       
    *** Μόνο 40 χ.α.ω. ECO @ 1890 σ.α.λ. με ελαστικά 580/70R42

Τύπος υποβραχιονίου  Kλασικός  SideWinder™ II Kλασικός  SideWinder™ II Kλασικός   SideWinder™ II SideWinder™ II
Δυναμοδότης (PTO)
Αυτόματη ομαλή εκκίνηση   l   l   l   l

Στροφές κινητήρα στις:  540 / 1000 (σ.α.λ.)  1969 / 1924   1969 / 1924   1969 / 1924   1969 / 1924
          540 / 540E / 1000 (σ.α.λ.)  1969 / 1546 / 1893  1969 / 1546 / 1893  1969 / 1546 / 1893  1969 / 1546 / 1893
          540E / 1000 / 1000E (σ.α.λ.)  1592 / 1893 / 1621  1592 / 1893 / 1621  1592 / 1893 / 1621  1592 / 1893 / 1621

Διαχείριση Auto PTO  l  l l  l l  l  l

Εμπρόσθιος δυναμοδότης (1000 σ.α.λ.)   O   O   O   O

Καμπίνα
Καμπίνα με 4 κολώνες 360° Horizon™ με προστασία FOPS - OECD code 10 level 1  l   l   l  l
Καμπίνα Horizon™ επίπεδο κατηγορίας - EN 15695   2   2   2  2
Παράθυρο οροφής   l   l   l  l
Δύο ανοιγόμενες πόρτες  l  l l  l l  l O
Θερμαινόμενα παρμπρίζ (εμπρόσθιο και οπίσθιο)   O   O   O O

Σύστημα φωτισμού με 8/12/16 LED   l / O / O   l / O / O  l / O / O l / O / O
Άνετο κάθισμα με ζώνη ασφαλείας   l   l  l   l
Δερμάτινο θερμαινόμενο κάθισμα Auto Comfort™ με ζώνη ασφαλείας    O   O  O   O
Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας   l   l  l   l
Πακέτο πολυτελείας (δερμάτινο τιμόνι και μοκέτα)   O   O  O   O
Λαβή CommandGrip™  –  l –  l –  l l
Ηλεκτρονική ρύθμιση υποβραχιονίου SideWinder™ II  –  l –  l –  l l
Κλιματισμός    O   O  O   O

Αυτόματος κλιματισμός   l   l  l   l

Φίλτρα ανακύκλωσης αέρα    l   l  l   l

Ηχοσύστημα MP3 Bluetooth   O   O  O   O

Τηλεσκοπικοί άθραυστοι καθρέπτες   O   O  O   O

Τηλεσκοπικοί άθραυστοι καθρέπτες ευρείας γωνίας   l   l  l   l

Ανάρτηση καμπίνας Comfort Ride™  l  l l  l l  l  l

Διαδικασία στροφής στο κεφαλάρι (HTS)  HTS I   HTS II HTS I   HTS II  HTS I  HTS II  HTS II
Τοποθετημένα στα φτερά εξωτ. χειριστήρια δυναμοδότη και μπράτσων ανύψωσης  l  l l  l l  l  l

Τοποθετημένα στα φτερά εξωτερικά χειριστήρια βαλβίδων εξωτερικών εργασιών  –  l –  l –  l  l

Έγχρωμη οθόνη IntelliView™ IV με σύνδεση ISO 11783  O  l O  l O  l  l

Διπλή έγχρωμη οθόνη IntelliView™ IV με σύνδεση ISO 11783  –  O –  O –  O  O

Προεγκατάσταση καθοδήγησης IntelliSteer®   O   O   O   O

Σύστημα τηλεματικής PLM®  –  O –  O –  O  O

ISOBUS Κατ. III με έλεγχο ταχύτητας  –  O –  O –  O  O

Range & Power Command™- Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα 77/311EEC (dB(A))  70   70   70   –
Auto Command™- Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα 77/311EEC (dB(A)) –  69 –  69 –  69  69
Εργοστασιακά τοποθετημένος φάρος οροφής   l   l   l   l

Βάρη
Ελάχιστα βάρη χωρίς αντίβαρα   Range & Power Command™ / Auto Command™ Auto Command™
Eμπρόσθιος άξονας Στάνταρ (κιλά)   6300 / 6350   6400 / 6450   6400 / 6450   6400 / 6450
Eμπρόσθιος άξονας SuperSteer™ (κιλά)  6580 / 6630   6680 / 6730   6680 / 6730   6680 / 6730
Eμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Τerraglide™ (κιλά)  6600 / 6650   6700 / 6750   6700 / 6750   6700 / 6750
Μέγιστο βάρος  (κιλά)  10500 / 11500   10500 / 11500   10500 / 11500   11500

Mοντέλα T7.175 T7.190 T7.210 T7.225

E
A

C

D

G

B
F

**** Είναι διαθέσιμα οπίσθια ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται: αναλόγως μοντέλου, 600/65R38, 580/70R38, 620/70R42, 650/75R38, 710/60R38, 710/70R38, 18.4R38, 20.8R38, 18.4R42, 20.8R42 και 580/70R42      
***** Εξαρτάται από το υδραυλικό ή τον γάντζο ρυμούλκησης

Με διάσταση οπίσθιων ελαστικών****   520/70R38 650/65R38 650/65R42
A Συνολικό μήκος συμπ. αντιβάρων και οπίσθιων μπράτσων ανύψωσης  (χιλ.) 5347 5347 5347
B Ελάχιστο πλάτος (χιλ.) 2446 2446 2446
C Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της καμπίνας   (χιλ.) 2215 2215 2215
D Ολικό ύψος  (χιλ.) 3040 3090 3140
E Μεταξόνιο:  Άξονας Στάνταρ (χιλ.) 2734 2734 2734

Άξονας με ανάρτηση Terraglide™ (χιλ.) 2789 2789 2789
Άξονας SuperSteer™  (χιλ.) 2880 2880 2880

F Πλάτος μετατροχίου (ελάχιστο / μέγιστο) (χιλ.) 1630 / 2234 1734 / 2234 1734 / 2234
G Απόσταση από το έδαφος ***** (χιλ.) 515 540 565

Διαστάσεις              T7.175 - T7.225



36

Τύπος υποβραχιονίου   Kλασικός  SideWinder™ II Kλασικός  SideWinder™ II  Kλασικός  SideWinder™ II SideWinder™ II
Κινητήρας New Holland*    Nef    Nef    Nef  Nef
Αριθμός κυλίνδρων / Eισαγωγή / Bαλβίδες    6 / T / 4     6 / T / 4    6 / T / 4  6 / WT / 4
Επίπεδο εκπομπών ρύπων   Tier 4B    Tier 4B    Tier 4Β  Tier 4B
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ HI-eSCR   l    l    l  l

Σύστημα καυσίμου - Common Rail υψηλής πίεσης    l    l    l  l

Εγκεκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel)**    B7    B7    B7  B7
Κυβισμός    (κυβ.εκ.)   6728    6728    6728  6728
Διάμετρος και διαδρομή  (χιλ.)  104x132    104x132    104x132  104x132
Μέγιστη ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120   [kW/hp(CV)]  165/225    180/245    191/260  199/270
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120  [kW/hp(CV)]  147/200    162/220    176/240  191/260
Ονομαστική ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120  [kW/hp(CV)]  151/205    165/224    176/239  191/260
Ονομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120  [kW/hp(CV)]  132/180    147/200    162/220  176/240
Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)  2200    2200    2200  2200
Μέγιστη ροπή EPM - ISO TR14396  (Nm)  940@1500    1035@1500    1100@1500  1160@1500
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396  (Nm)  840@1500    930@1500    1000@1500  1100@1500
Απόθεμα ροπής στάνταρ / EPM   (%)  46 / 44    46 / 44    42 / 44  44 / 40
Ανεμιστήρας ανάστροφης λειτουργίας    O    O    O  O

Μηχανόφρενο   O    O    O  O

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου  (λίτρα)  395    395    395  395
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® (λίτρα)  48    48    48  48
Κιβώτιο ταχυτήτων Power Command™
Σύστημα IntelliShift™    l    l    l  –
Λεβιές Powershuttle με διακόπτη ρύθμισης δυναμισμού    l    l    l  –
Αυτοματοποιημένη λειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων    l    l    l  –
Power Command™ Full-Powershift (40 χ.α.ω.)    O    O    O  –
Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (προαιρετικά) (ΕxΟ)   18x6 / 28x12    18x6 / 28x12    18x6 / 28x12  –
Ελάχιστη ταχύτητα / με Creeper  (χ.α.ω.)  1.98 / 0.33    1.98 / 0.33    1.98 / 0.33  –
Power Command™ Full-Powershift (40 χ.α.ω. ECO)   l    l    l  –
Αριθμός ταχυτήτων / με Creeper (προαιρετικά)  (ΕxΟ)  19x6 / 29x12    19x6 / 29x12    19x6 / 29x12  –
Ελάχιστη ταχύτητα / με Creeper  (χ.α.ω.)  1.98 / 0.33    1.98 / 0.35    1.98 / 0.36  –
Κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™ (συνεχώς μεταβ/νη σχέση μετάδοσης - CVT)
Λεβιές Powershuttle με διακόπτη ρύθμισης δυναμισμού   –  l  –  l  –  l l

Λειτουργία StopStart   –  l  –  l  –  l l

Έλεγχος πρόωσης με μηχανική κίνηση   –  l  –  l  –  l l

Auto Command™ (40 χ.α.ω. ECO)   –  l  –  l  –  l l

Ελάχιστη ταχύτητα / Μέγιστη ταχύτητα  (χ.α.ω.) –  0.03/40@1450  –  0.03/40@1450  –  0.03/40@1450 0.03/40@1450
Ηλεκτρικό σύστημα
Εναλλακτήρας 12 volt στάνταρ / προαιρετικός  (Amps)  150 / 200    150 / 200    150 / 200  150 / 200
Χωρητικότητα μπαταρίας  (CCA / Ah)  1300 / 176    1300 / 176    1300 / 176  1300 / 176
Άξονες   
Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD)    l    l    l  l

Εμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Terraglide™    O    O    O  O

Εμπρόσθιος άξονας SuperSteer™    l    l    l  l

Γωνία στροφής με άξονα Στάνταρ / Terraglide™ / SuperSteer™  (°)   55 / 55 / 65    55 / 55 / 65    55 / 55 / 65  55 / 55 / 65
Ακτίνα στροφής με άξονα SuperSteer™  (χιλ.)  5705    5705    5705  5705
Ακτίνα στροφής με άξονα Στάνταρ / με ανάρτηση Terraglide™  (χιλ.)  6100    6100    6100  6100
Λειτουργίες Terralock™    l    l    l  l

Δυναμικά εμπρόσθια φτερά    l    l    l  l

Οπίσθιος άξονας τύπου ράβδου    l    l    l  l

Υδραυλικό σύστημα
Αντλία κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου (CCLS)    l    l    l  l

Power Command™- Παροχή κύριας αντλίας Στάνταρ / MegaFlow™ (λίτρα/λεπτό)    120 / 150    120 / 150    120 / 150  – 
Auto Command™- Παροχή κύριας αντλίας Στάνταρ / MegaFlow™ (λίτρα/λεπτό)  –  150 / 170  –  150 / 170  –  150 / 170 150 / 170
Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC)    l    l    l  l

Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών    Deluxe  Ηλεκτρονικές    Deluxe  Ηλεκτρονικές  Deluxe  Ηλεκτρονικές  Ηλεκτρονικές
Αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών  4  4  4  4  4  4 4
Λεβιές χειρισμού (joystick)    l    l    l  l

Μέγιστος αριθμός πλαϊνών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών     3    3    3  3
Μπράτσα σύνδεσης 
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων  (κιλά)  10463    10463    10463  10463
Μέγιστη ανυψ. ικανότητα σε ολόκληρο το εύρος (610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων)  (κιλά)  9266    9266    9266  9266
Μέγιστη ανυψ. ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων  (κιλά)  5925    5925    5925  5925
Εμπρόσθιος φορτωτής   
Προεγκατάσταση εμπρόσθιου φορτωτή με λεβιέ χειρισμού (joystick)   O    O    O  O

Πέδηση
Power Command™ - Ηλεκτροϋδραυλικό φρένο στάθμευσης   O    O    O  –
Auto Command™  - Ηλεκτροϋδραυλικό φρένο στάθμευσης  –  l  –  l  –  l l

Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας    l    l    l  l

Αερόφρενα ρυμούλκας   O    O    O  O

Σύστημα πέδησης ABS   –  O  –  O  –  O O

Σύστημα ABS SuperSteer™  –  O  –  O  –  O O

Δυναμοδότης (PTO)
Αυτόματη ομαλή εκκίνηση    l    l    l  l

Στροφές κινητήρα στις: 540 / 1000  (σ.α.λ.)  1893 / 1950    1893 / 1950    1893 / 1950  1893 / 1950
         540E / 1000 (σ.α.λ.)  1569 / 1893    1569 / 1893    1569 / 1893  1569 / 1893
         1000 / 1000E (σ.α.λ.)  1893 / 1700    1893 / 1700    1893 / 1700  1893 / 1700
         540 / 540E / 1000 / 1000E (σ.α.λ.)  1931 / 1598 / 1912 / 1583   1931 / 1598 / 1912 / 1583            1931 / 1598 / 1912 / 1583    1931/1598/1912/1583

Mηχανική / Ηλεκτρονική επιλογή δυναμοδότη  l / –  O / l  l / –  O / l  l / –  O / l O / l
Διαχείριση Auto PTO  l  l  l  l  l  l l

Εμπρόσθιος δυναμοδότης (1000 σ.α.λ.)   O    O    O  O

Mοντέλα T7.230 T7.245 T7.260 T7.270

Τεχνικά χαρακτηριστικά Σειράς T7 (LWB)
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Mοντέλα T7.230 T7.245 T7.260 T7.270

Διαστάσεις                T7.230 - T7.270

l Στάνταρ     O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     –  Δεν διατίθεται    * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial     ** Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με  
    τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού

*** Είναι διαθέσιμα οπίσθια ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται: αναλόγως μοντέλου, 520/85R42, 580/85R42, 580/70R42, 620/70R42   
**** Εξαρτάται από το υδραυλικό ή τον γάντζο ρυμούλκησης

E
A

Τύπος υποβραχιονίου   Kλασικός  SideWinder™ II  Kλασικός  SideWinder™ II  Kλασικός  SideWinder™ II SideWinder™ II
Καμπίνα
Καμπίνα με 4 κολώνες 360° Horizon™ με προστασία FOPS - OECD code 10 level 1  l    l    l  l

Καμπίνα Horizon™ επίπεδο κατηγορίας - EN 15695    2    2    2  2
Παράθυρο οροφής    l    l    l  l

Δύο ανοιγόμενες πόρτες   l  l  l  l  l  l l

Θερμαινόμενα παρμπρίζ (εμπρόσθιo και οπίσθιo)   O    O    O  O

Σύστημα φωτισμού με 8/12/16 LED    l / O / O    l / O / O    l / O / O  l / O / O
Άνετο κάθισμα με ζώνη ασφαλείας    l    l    l  l

Δερμάτινο θερμαινόμενο κάθισμα Auto Comfort™ με ζώνη ασφαλείας    O    O    O  O

Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας    l    l    l  l

Πακέτο πολυτελείας (δερμάτινο τιμόνι και μοκέτα)    O    O    O  O

Λαβή CommandGrip™   –  l  –  l  –  l l

Ηλεκτρονική ρύθμιση υποβραχιονίου SideWinder™ II   –  l  –  l  –  l l

Κλιματισμός    O    O    O  O

Αυτόματος κλιματισμός    l    l    l  l

Φίλτρα ανακύκλωσης αέρα    l    l    l  l

Ηχοσύστημα MP3 Bluetooth    O    O    O  O

Τηλεσκοπικοί άθραυστοι καθρέπτες     O    O    O  O

Τηλεσκοπικοί άθραυστοι καθρέπτες ευρείας γωνίας   l    l    l  l

Ανάρτηση καμπίνας Comfort Ride™   l  l  l  l  l  l l

Διαδικασία στροφής στο κεφαλάρι (HTS)  HTS I   HTS II  HTS I   HTS II   HTS I   HTS II HTS II
Τοποθετημένα στα φτερά εξωτ. χειριστήρια δυναμοδότη και μπράτσων ανύψωσης   l  l  l  l  l  l l

Τοποθετημένα στα φτερά εξωτερικά χειριστήρια βαλβίδων εξωτερικών εργασιών   –  l  –  l  –  l l

Έγχρωμη οθόνη IntelliView™ IV με σύνδεση ISO 11783   O  l  O  l  O  l l

Διπλή έγχρωμη οθόνη IntelliView™ IV με σύνδεση ISO 11783   –  O  –  O  –  O O

Προεγκατάσταση καθοδήγησης IntelliSteer®    O    O    O  O

Σύστημα τηλεματικής PLM®   –  O  –  O  –  O O

ISOBUS Κατ. III με έλεγχο ταχύτητας   –  O  –  O  –  O O

Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα Power Command™- 77/311EEC (dB(A))  70    70    70  –
Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα Auto Command™- 77/311EEC (dB(A)) –  69  –  69  –  69 69
Εργοστασιακά τοποθετημένος φάρος οροφής   l    l    l  l

Βάρη
Ελάχιστα βάρη χωρίς αντίβαρα       Power Command™ / Auto Command™       Power Command™ / Auto Command™        Power Command™ / Auto Command™ Auto Command™
Eμπρόσθιος άξονας Στάνταρ  7440  7790  7440  7790  7440  7790 7790
Eμπρόσθιος άξονας SuperSteer™  7590  7940  7590  7940  7590  7940 7940
Eμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Terraglide™  (κιλά) 7790  8140  7790  8140  7790  8140 8140
Μέγιστο βάρος  (κιλά)  13000    13000    13000  13000

C

D

G

B
F

Με διάσταση οπίσθιων ελαστικών***   650/65R42 650/75R38 710/70R38
A Συνολικό μήκος συμπ. αντιβάρων και οπίσθιων μπράτσων ανύψωσης  (χιλ.) 5773 5773 5773
B Ελάχιστο πλάτος (χιλ.) 2470 2470 2470
C Ύψος από το κέντρο του οπίσθ. άξονα έως την κορυφή της καμπίνας   (χιλ.) 2140 2140 2140
D Ολικό ύψος  (χιλ.) 3065 3115 3165
E Μεταξόνιο:  Άξονας Στάνταρ (χιλ.) 2884 2884 2884
                     Άξονας με ανάρτηση Terraglide™  (χιλ.) 2884 2884 2884
                     Άξονας SuperSteer™  (χιλ.) 2977 2977 2977
F Πλάτος μετατροχίου (ελάχιστο / μέγιστο) (χιλ.) 1806 / 2236 1806 / 2236 1806 / 2236
G Απόσταση από το έδαφος **** (χιλ.) 423 473 523
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Τεχνικά χαρακτηριστικά Σειράς T7 (HD)

Mοντέλα T7.290 T7.315
Τύπος υποβραχιονίου  SideWinder™ II SideWinder™ II
Κινητήρας New Holland*  Nef Nef
Αριθμός κυλίνδρων / Eισαγωγή / Bαλβίδες  6 / eVGT / 4  6 / eVGT / 4
Επίπεδο εκπομπών ρύπων  Tier 4B Tier 4B
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ HI-eSCR  l l

Σύστημα καυσίμου - Common Rail υψηλής πίεσης   l l

Εγκεκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel)**   B7 B7
Κυβισμός    (κυβ.εκ.) 6728 6728
Διάμετρος και διαδρομή  (χιλ.) 104x132 104x132
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120   [kW/hp(CV)] 212/288 230/313
Ονομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120  [kW/hp(CV)] 199/271 221/300
Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.) 2100 2100
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396  (Nm) 1194@1400 1282@1400
Απόθεμα ροπής   (%) 32 28
Ανεμιστήρας ανάστροφης λειτουργίας   O O
Ανεμιστήρας μεταβλητής γεωμετρίας  O O
Μηχανόφρενο  O O
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου  (λίτρα) 630 630
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® (λίτρα) 96 96
Κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™ (συνεχώς μεταβαλόμενη σχέση μετάδοσης - CVT)
3 Επιλογές ρύθμισης δυναμισμού  l l

Λειτουργία StopStart  l l

Έλεγχος πρόωσης με μηχανική κίνηση  l l

Auto Command™ (40 χ.α.ω. ECO)  l l

Ελάχιστη ταχύτητα / Μέγιστη ταχύτητα  (χ.α.ω.) 0.03 / 40@1300 0.03 / 40@1300 
Ηλεκτρικό σύστημα
Εναλλακτήρας 12 volt  (Amps) 200 200
Χωρητικότητα μπαταρίας  (CCA / Ah) 1700 / 136 1700 / 136
Άξονες   
Εμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Terraglide™  l l

Γωνία στροφής  (°)  55 55
Λειτουργίες Terralock™  (Auto Diff lock / Auto 4WD)  l l

Δυναμικά εμπρόσθια φτερά  l l

Οπίσθιος άξονας τύπου ράβδου  l l

Ακτίνα στροφής (χιλ.) 5700 5700
Υδραυλικό σύστημα
Αντλία κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου (CCLS)  l l

Παροχή κύριας αντλίας Στάνταρ / MegaFlow™ (λίτρα/λεπτό)   165 / 210 165 / 210
Σύστημα διαχείρησης των βαλβίδων εξωτερικών εργασιών  l l

Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC)  l l

Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών     
Αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών  4 4
Λεβιές χειρισμού (joystick)   l l

Μέγιστος αριθμός πλαϊνών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών     3 3
Μπράτσα σύνδεσης 
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων  (κιλά) 11058 11058
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε ολόκληρο το εύρος (610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων)  (κιλά) 9280 9280
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων  (κιλά) 5821 5821
Δυναμοδότης (PTO)
Αυτόματη ομαλή εκκίνηση   l l

Στροφές κινητήρα στις: 540 / 540E / 1000 / 1000E (σ.α.λ.) 1930 / 1598 / 1853 / 1583 1930 / 1598 / 1853 / 1583 
Ηλεκτρονική επιλογή δυναμοδότη  l l

Διαχείριση Auto PTO  l l

Εμπρόσθιος δυναμοδότης 2 ταχυτήτων (1000 / 1000Ε σ.α.λ.)  O O

Στροφές κινητήρα για εμπρόσθιο δυναμοδότη στις: 1000 / 1000E (σ.α.λ.) 1890 / 1585 1890 / 1585
Πέδηση
Ηλεκτροϋδραυλικό φρένο στάθμευσης  l l

Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας   l l

Αερόφρενα ρυμούλκας  O O

Σύστημα πέδησης ABS   O O

Σύστημα πέδησης ABS SuperSteer™  O O

Καμπίνα
Καμπίνα με 4 κολώνες 360° Horizon™ με προστασία FOPS - OECD code 10 level 1  l l

Καμπίνα Horizon™ επίπεδο κατηγορίας - EN 15695  2 2
Παράθυρο οροφής  l l

Θερμαινόμενα παρμπρίζ εμπρόσθιο και οπίσθιο  O O

Σύστημα φωτισμού με 8 LED  l l

Σύστημα φωτισμού με 12 LED  O O

Σύστημα φωτισμού με 16 LED  O O

Σύστημα φωτισμού με 20 LED  O O
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Mοντέλα T7.290 T7.315

Διαστάσεις  T7.290 - T7.315

l Στάνταρ     O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial     ** Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με  
    τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού     

E
A

Καμπίνα
Άνετο κάθισμα με ζώνη ασφαλείας  l l

Θερμαινόμενο κάθισμα Dynamic Comfort™ με ζώνη ασφαλείας  O O

Δερμάτινο θερμαινόμενο κάθισμα Auto Comfort™ με ζώνη ασφαλείας  O O

Δερμάτινο θερμαινόμενο κάθισμα Auto Comfort™ με επιγραφή Blue Power και  ζώνη ασφαλείας  O O

Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας  l l

Λαβή CommandGrip™   l l

Ηλεκτρονική ρύθμιση υποβραχιονίου SideWinder™ II   l l

Αυτόματος κλιματισμός  l l

Φίλτρα ανακύκλωσης αέρα  l l

Ηχοσύστημα MP3 Bluetooth   l l

Θερμαινόμενοι, τηλεσκοπικοί άθραυστοι καθρέπτες ευρείας γωνίας, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι  l l

Ανάρτηση καμπίνας Comfort Ride™  l l

Διαδικασία στροφής στο κεφαλάρι (HTS)  O O

Διαδικασία στροφής στο κεφαλάρι (HTS II)  l l

Τοποθετημένα στα φτερά εξωτερικά χειριστήρια δυναμοδότη και μπράτσων ανύψωσης   l l

Τοποθετημένα στα φτερά εξωτερικά χειριστήρια βαλβίδων εξωτερικών εργασιών  l l

Έγχρωμη οθόνη IntelliView™ IV   l l

Διπλή έγχρωμη οθόνη IntelliView™ IV   O O

Σύνδεση ISO 11783   l l

Προεγκατάσταση κάμερας  O O

Προεγκατάσταση καθοδήγησης IntelliSteer®  l l

Σύστημα τηλεματικής PLM®   O O

ISOBUS Κατ. II  l l

ISOBUS Κατ. III  O O

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών  O O

Βέλτιστη στάθμη θορύβου - 77/311EEC (dB(A)) 69 69
Εργοστασιακά τοποθετημένος φάρος οροφής  l l

Βάρη
Ελάχιστα βάρη χωρίς αντίβαρα (κιλά) 10500 10500
Σύνηθες βάρος εργασίας (κιλά) 10500 - 12500 10500 - 12500 
Μέγιστο βάρος (κιλά) 16000 16000

C

D

B
F

Με διάσταση οπίσθιων ελαστικών   650/85R38 710/70R42 800/70R38 710/75R42 900/60R42
A Συνολικό μήκος συμπ. αντιβάρων και οπίσθιων μπράτσων ανύψωσης  (χιλ.)   5700 
B Ελάχιστο πλάτος (χιλ.) 2536 2592 2656 2592 2993
C Ύψος από το κέντρο του οπίσθ. άξονα έως την κορυφή της καμπίνας   (χιλ.)   2355 / 2372 
D Ακτίνα ελαστικού *** (χιλ.) 920 920 900 955 955
E Μεταξόνιο (χιλ.)   2995 
F Πλάτος μετατροχίου (ελάχιστο / μέγιστο) (χιλ.) 1840 / 1930 1840 / 1930 1818 / 1952 1840 / 1930 2052

*** Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή
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Άριστη Εξυπηρέτηση Νew Holland:
Υπηρεσίες Ποιότητας μετά την πώληση

Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές 
χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε 
προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία.

www.newholland.com

EΙΣΑΓΩΓΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555
Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 779099

Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646
Λάρισα: TERRA A.E., 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 411 10 - Τηλ.: 2410 575012, Fax: 2410 237535

http://www.condellispaul.gr     e-mail: info@condellispaul.gr

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Άριστη Διαθεσιμότητα
Η σωστή οργάνωση και 
υποστήριξη μεταξύ των  
τμημάτων εξασφαλίζουν την 
κατάλληλη λύση, άμεσα και 
αποτελεσματικά σε συνδυασμό 
με τους αντιπροσώπους               
της New Holland.

Άριστη Ταχύτητα
Άμεση παράδοση    
ανταλλακτικών: όταν 
τα χρειάζεστε, όπου τα     
χρειάζεστε!

Άριστη Προτεραιότητα
Γρήγορη παράδοση 
ανταλλακτικών: γιατί                   
η δουλειά δεν μπορεί                
να περιμένει!

Άριστη Εξυπηρέτηση
Αναζητούμε και δημιουργούμε    
τη λύση που επιθυμείτε, 
ταυτόχρονα με συνεχή 
ενημέρωση: μέχρι να 
ικανοποιηθείτε στο 100%!


