
NEW HOLLAND T6
TRAKTORIMALLISTO



MALLISTO

Suunniteltu juuri sinulle

New Holland tietää, että maatilat eivät ole samanlaisia, ja siksi T6-mallisto on suunniteltu siten, että valinnanvaraa ja vaihtoehtoja on 
runsaasti erilaisiin tarpeisiin. Jos olet aina halunnut suunnitella itsellesi unelmiesi traktorin, T6 tekee sen mahdolliseksi.
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T6-malli toiveidesi mukaan
T6-mallisto koostuu kuudesta eri teholuokasta, joista 
maksimitehoiltaan 125-155 hevosvoiman mallit T6.125-T6.175 
ovat nelisylinterisiä ja 159 hv:n T6.180 kuusisylinterinen. 
Maksimitehojen lisäksi käytössä on lähes kaikissa versioissa 
reilusti lisätehoa - parhaimmillaan yli 20 hv.

Voit valita huippusuositun 16x16 Electro Command™ 
-vaihteiston tai uutena vaihtoehtona kaksoiskytkintekniikkaan 
perustuvan 24x24 Dynamic Command -version, jossa on 
kahdeksan  powershift-vaihdetta vedon katkeamatta.
Malliston huipulla on New Hollandin portaaton Auto 
Command™ -vaihteisto. Myös varustetasoja on useita hyvin 
varustelluista vakiomalleista lähtien ja huipputason 50 km/h 
Deluxe -versioihin päätyen.

T6. Entistä vahvempi vaihtoehto.
Uusi New Holland T6 -mallisto on suunniteltu kuuntelemalla 
tarkasti erityyppisiä asiakkaita. Jos olet halunnut lisää tehoa, 
nyt sitä on tarjolla. Jos tarvitset kykyä käsitellä raskaampia
kuormia, se onnistuu. Jos vaadit Business Class 
-mukavuutta, myös sitä on tarjolla. Nouse sisään ja katso 
ympärillesi. Tarvitsetko ulkomitoiltaan kompaktin traktorin, 
joka sopii ahtaisiinkin paikkoihin ja tiukkoihin käännöksiin? 
Sekin onnistuu. Vaaditko monipuolisuutta ja joustavuutta 
moneen työhön? T6-traktorilta kaikki sujuu. Eikä varmasti 
haittaa, että uusi T6 on huomiota herättävän upean näköinen 
ulkomuodoltaan. 
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Malli Sylinteri- Suurin teho Suurin teho Akseliväli  Vääntö 
 määrä hv lisäteholla hv mm max Nm

T6.125 4 125 - 2642 528

T6.145 4 125 145 2642 590

T6.155 4 135 155 2642 637

T6.165 4 145 169 2642 700

T6.175 4 155 175 2642 700

T6.180 6 159 175 2642 740



Uusi T6 on suunniteltu nykyajan uudenaikaiselle maanviljelijälle ja urakoitsijalle. Se on pakattu 
täyteen ominaisuuksia, jotka täyttävät vaativankin käyttäjän tarpeet.

Luxusluokan mukavuutta. Markkinoiden paras istuin on vakiovarusteena, ja lisävarusteena 
saa tilattua laajan valikoiman ennen kokematonta mukavuutta tuovia erikoisistuimia. Huipulla 
lämmitetty ja ilmastoitu Auto Comfort™ -istuin nahkaverhoiltuna.

Ainutlaatuista tehokkuutta. ECOBlue™ HI-eSCR moottorit täyttävät tiukat Tier 4B -määräykset 
puhtaasti ja ennen kaikkea taloudellisesti. Näissä moottoreissa ei tarvita pakokaasujen takaisin-
kierrätystä tai hankalaa hiukkassuodatinta.

Äärimmäistä tarkkuutta. Uusinta teknologiaa edustavat uuden sukupolven päisteautomatiikka, 
täysi ISOBUS-yhteensopivuus sekä integroitu automaattiohjaus.

Lyömätöntä monipuolisuutta. Runsas vakiovarustelun taso ja laaja valikoima lisävarusteita tekevät 
T6-traktorista monipuolisimman vaihtoehdon yhtä lailla pellolle kuin maantielle.

Lisää tuottavuutta. Tilaa T6-traktorisi täydellä 16 LED-työvalon paketilla, niin yö muuttuu päiväksi 
ja 24 tunnin tehokkaaksi työskentelyksi.

Modernia muotoilua. T6-traktorin uusi upea New Holland -muotoilu todella kääntää katseet. 
Tunnusomaiset piirteet kuten kissamaiset valot ja virtaviivaiset ilmanottoaukot tekevät traktorista 
ajattoman hyvän näköisen.

Uusi T6. 
Huipulla. Nyt ja aina.

YLEISKATSAUS

Uutta ajatonta tyylikkyyttä

New Holland LED-huomiovalot

Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCR -moottorit käyvät
puhtaasti ilman pakokaasujen takaisinkierrätystä 

Terraglide™ -etuakselin jousitus

Kääntyvä SuperSteer™-etuakseli 

40 km/h -malleihin lisävarusteena

04



Huippuluokan istuimet

Horizon™ -ohjaamossa äänen 
taso  vain 69dB(A)

Vaihteistona Electro Command™ tai 
Dynamic Command™ powershift-

versiot  tai portaaton Auto 
Command™. 

Kuin tehty 
etukuormaintyöhön

HTS II - uuden ajan 
päisteautomatiikka

Deluxe-malleissa Comfort 
Ride™ -ohjaamon jousitus

Jopa16 kpl   
LED-työvaloja

ISOBUS Class III
IntelliCruise™

-yhteensopivuus

Kattoikkuna
kuormaintyöhön

Tehdasasenteinen 
IntelliSteer® 

-automaattiohjaus
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OHJAAMO06

Kun nouset T6-traktorin ohjaamoon, huomaat heti, miten tilava ja hiljainen se on - hiljainen äänentaso hämmästyttää. Kaarevat
suurikokoiset lasiovet heijastavat ääntä pois ja avautuvat riittävän laajasti. Kestävät ja laadukkaat materiaalit on yhdistetty korkea-
luokkaiseen viimeistelyyn. Kun istuudut muhkealle matalataajuusjousitetulle istuimelle, voit nauttia 360°:n näkyvyydestä. Tehokas 
ilmastointi pitää sisäilman sopivana riippumatta olosuhteista ohjaamon ulkopuolella. Automaattinen ilmastointi ja sähkösäätöiset
lämmitettävät ulkopeilit ovat mainio lisävaruste monessa käytössä. Ajaessasi 50 km/h -mallia yllätyt siitä, kuinka pehmeän 
ajokokemuksen ohjaamon ja etuakselin jousitukset saavat aikaan.

Horizon™ -ohjaamo.
Avaraa tilaa ja hiljaisuutta.

OHJAAMOSSA ON TILAA JA TUNNELMAA
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Kaikki paikallaan
Ilmastointilaitteen hallinta, työvalojen katkaisimet, säilytyslokerot 
ja radio on sijoitettu ergonomisesti kattopaneeliin.

Silmät selässä
Moni valitsee traktoriinsa 
lämmitetyt ja sähkösäätöiset 
laajakulmapeilit. Erikseen 
säädettävän alaosan ansiosta
aiemmin kuolleeseen 
kulmaan jääneet kohteet 
näkyvät. Kyseessä on myös 
merkittävä turvallisuustekijä.

Pientä ylellisyyttä
Nahkapäällysteinen ohjaus-
pyörä sekä muhkea kangas-
päällysteinen matto tuovat 
oman  lisänsä Deluxe-
mallien runsaaseen 
varusteluun. Muita pieniä 
ylellisiä lisävarusteita  ovat 
nahalla verhoiltu istuin, 
sähkösäätöiset sivupeilit 
sekä etu- ja takalasien 
lämmitykset.

Käsinoja valintasi mukaan
Electro Command -malleissa varusteena on perinteinen 
käsinoja ja kätevä monitoimivipu. Valinnaista keskiventtiiliä 
hallitaan Joystick-ohjauksella. Dynamic Command- ja 
Auto Command -mallien edistyksellisessä SidewinderTM-
käsinojassa hallintalaitteet ovat yhdessä paikassa mukavasti 
sormenpäiden ulottuvilla.
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Parasta istua mukavasti

ISTUINVALIKOIMA

Auto Comfort™
Ilmastoitu Auto Comfort™ -istuin tarjoaa äärimmäisyyteen asti 
vietyä mukavuutta ja tyyliä Auto Command -malleihin. Siinä 
on täysautomaattinen painonsäätö, aktiivijousitus, lämmitys ja 
erillisellä tuulettimella toteutettu ilmastointi, joka viilentää ja 
poistaa ylimääräistä kosteutta. Verhoilu on yhdistelmä upeaa 
sinistä ja harmaata nahkaa.

Dynamic Comfort™
Dynamic Comfort 
-istuimessa on matala-
taajuuksinen ilmajousitus. 
Se on viimeistelty upein 
tikkauksin ja verhoiltu 
kankaan ja nahan yhdistel-
mällä. Istuimessa on lisäksi 
kaksiasentoinen lämmitys.

Comfort
Comfort-istuimessa on 
kääntyvä selkänojan jatke, 
ja verhoilu on kestävää 
laadukasta kangasta.
Monipuoliset säädöt ovat 
itsestäänselvyys.

Kääntyvä selkänojan jatke
Sekä Comfort- että Dynamic Comfort -istuimissa on kääntyvä
selkänojan jatke, joka tukee yläselkää sekä parantaa ajo-
mukavuutta silloin, kun istuin on käännettynä ja kuljettajan on 
tarkkailtava takana olevaa työkonetta.

New Holland T6-traktoreissa istuinvalikoima on kattavuudeltaan ja mukavuudeltaan parasta mitä tämän kokoisissa traktoreissa 
on tähän mennessä nähty. Epämukavaa istuinta ei näihin traktoreihin saa edes erikseen tilaamalla. Jo vakioversiossa on muhkea, 
kulutusta kestävä pehmustus sekä matalataajuudella toimiva ilmajousitus. Myös turvavyöllä varustettu matkustajan istuin on 
korkeatasoinen ja riittävän kokoinen isommallekin apulaiselle. Lisävarusteena on tarjolla useita vaihtoehtoja, joilla voi parantaa 
mukavuutta entisestään.

 Comfort Dynamic comfort™  Auto Comfort™  Blue Power Auto Comfort™ 
Materiaali Kangas Kangas/nahka Nahka  Kangas/nahka
Jousituksen tyyppi Matalataajuus Matalataajuus Semiaktiivinen Semiaktiivinen
  ja dynaaminen vaimennus
Iskunvaimennus Säädettävä Automaattinen 5 asentoa  5 asentoa 
Painonsäätö Automaattinen Automaattinen Aktiivinen elektroninen Aktiivinen elektroninen
Ristiselän tuen säätö Manuaalinen Pneumaattinen Pneumaattinen Pneumaattinen
Lämmönsäätö – 2-asentoinen lämmitys Lämmitetty ja ilmastoitu Lämmitetty ja ilmastoitu
Selkänojan jatke Kääntyvä Kääntyvä Pystysuuntainen säätö Pystysuuntainen säätö
Matkustajan istuin Kangas Nahka Nahka  Nahka
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Kirkkaasti parempi

Uusi T6 tarjoaa ominaisuuksia, jotka auttavat kuljettajaa työskentelemään tehokkaammin. Uudistetuissa valaistuspaketeissa
on tarjolla jopa 16 LED-työvalon kokonaisuus, jolla saavutetaan todellinen 360 asteen kirkas ja pitkälle ulottuva valaistus. Valovirta
on yli 30 000 lumenia, joka on peräti viisi kertaa aikaisempaa suurempi lukema. Kaikki työvalot on integroitu ohjaamoon, ja katon
etureunan valot saadaan käännettyä hyvin laajalle alueelle myös alas ja sivusuuntaan. Takaosan sivulle suunnatut valot voidaan
kytkeä tilapäisesti pois jos suuri valoteho aiheuttaa heijastuksia esimerkiksi puimurin säiliötä tyhjennettäessä. 

Valovoimaa ei ole traktoreissa
ollut koskaan näin paljon.
LED-työvalot ovat uusinta 
tekniikkaa, ja ne ovat moni-
puolisesti käännettävissä 
kohteen mukaan. Sivuvalot 
saa erikseen pois päältä, sillä 
ne ovat niin kirkkaat, että 
sivulla ajava puimurikuski 
häikäistyisi.

LED-valoyksiköt itsessään 
ovat todella tehokkaat.
Ne tuottavat enemmän valoa 
ja kestävät pidempään, mutta 
kuluttavat silti vähemmän 
virtaa. 

Huippukirkkaita LED-työvaloja 
saa tehtaalta tarpeen mukaan 
erilaisissa paketeissa katolle, 
vyötärölinjalle ja nokalle.

Uudet huomiovalot tuovat 
tyylikkään lisänsä konepeiton 
ulkomuotoon. Niissä on jopa 
hieno New Holland -logo.



Tehoa ja taloudellisuutta,
jota voi tarjota vain New Holland.

T6-traktorin voimanlähteenä on ECOBlue™ HI-eSCR -moottori, jonka on kehittänyt ja valmistanut New Hollandin sisaryritys FPT 
Industrial. Moottori täyttää uusimmat ympäristöä säästävät Tier 4B -päästönormit, ja se tarjoaa lisäksi useita muita merkittäviä 
etuja. 

Suorituskyky: lisääntynyt teho ja vääntö, parempi vaste kaasuun ja suuri lisäteho merkitsevät parempaa suorituskykyä.
Taloudellisuus: yhteenlaskettu polttoaineen ja AdBluen kulutus on joko sama tai alemmalla tasolla kuin Tier 4A -moottoreissa.
Yksinkertaisuus: yksinkertaisempi rakenne itse moottorissa ilman pakokaasujen takaisinkierrätystä tarkoittaa enemmän
potentiaalista tehoa sekä vähemmän lämmöntuottoa, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä ja lisää luotettavuutta.
Huolettomuus: ei hiukkassuodattimen aiheuttamia katkoja tai puhdistustarvetta.

Puhdistuskatalysaattori (CUC)

Hapetuskatalysaattori (DOC)

Syöttöyksikkö

NEF-moottori

Viskoosituuletin 

AdBlue säiliö
Annosteluyksikkö

HI-eSCR -katalysaattori

Sekoitusputki

ECOBlue™ HI-eSCR selitettynä
ECOBlue™ SCR -järjestelmän uusin kehitysversio eliminoi 
typen oksidit (NOx) mitään muuta menetelmää tehokkaammin. 
Moottorin hallintayksikkö (ECU) kontrolloi moottorin lisäksi 
pakokaasujen jälkikäsittelyä ohjaamalla sekä syöttö- että 
annosteluyksikköjä. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti pako-

kaasujen typen oksideja ja ruiskuttaa AdBlue® -lisäainetta 
äärimmäisen tarkasti pakokaasujen joukkoon. Kaikki tämä 
tehdään moottorin ulkopuolella. Haitalliset päästöt saadaan 
tehokkaasti puhdistetuksi, ja samalla polttoaineen kulutus 
pysyy minimissään. Eikä tehosta tarvitse tinkiä.

MOOTTORI10



Tehon tuottaa FPT Industrial
New Holland ei ole yksin SCR-teknologian takana, vaan se voi 
luottaa moottoreiden kehittämisessä sisäiseen kumppaniin, 
jolla on harvinaisen suuret voimavarat: FPT Industrial.
Pioneeri: Fiat kehitti Common Rail -teknologian jo 1980-luvulla 
ja toi sen massatuotantoon Alfa-Romeo 156 -henkilöautossa jo 
vuonna 1997. Yhtymän maatalouskoneisiin se tuotiin ensimmäi-
senä alalla.
Puhtaampi: Neljänä peräkkäisenä vuonna CNH Industrial on 
ollut kärjessä Dow Jones Sustainability -puhtausindekseissä 
sekä Euroopassa että maailmassa
Kokemusta: FPT Industrial on ollut SCR-teknologian pioneeri 
jo vuodesta 1995 asti. Se on valmistanut jo yli 650 000 SCR-
moottoria viimeisen kahdeksan vuoden aikana maatalouteen, 
maanrakennukseen sekä kuorma-autoihin.

Säästä polttoainetta ja vähennä hiilidioksidipäästöjä
Tier 4B -päästötason saavuttamisessa käytetty ECOBlue™
HI-eSCR -teknologia vähentää typen oksideja ja myös takaa
ilmiömäisen polttoainetalouden. Ne yhdessä johtavat
merkittävästi pienempään hiilijalanjälkeen. Tehtaan sivuilla
www.carbonid.newholland.com voit laskea kuinka paljon
säästät ympäristöä!

Täysi suorityskyky. Aina.
New Hollandin uusimman HI-eSCR-teknologian ansiosta
moottorit hengittävät vain puhdasta raikasta ilmaa, eikä
pakokaasujen takaisinkierrätystä tarvita. Siksi moottori vastaa
paremmin kaasuun ja reagoi nopeasti kuormituksen
muutoksiin. Voiman tuntu on helposti aistittavissa, kun tullaan
ylämäkeen tai maalaji muuttuu kovemmaksi. Ero entiseen on
merkittävä, ja sen myös huomaa maantiellä ja pellolla, kun
meno muuttuu raskaammaksi.

Moottorin lisäteho
New Hollandin moottoreista saadaan tavallista enemmän irti,
sillä lisätehot kytkeytyvät tarvittaessa päälle voimanottokäytössä,
hydrauliikkaa hyödynnettäessä ja maantieajossa. Traktorissa
on runsaasti teho- ja vääntöreservejä varalla, kun niitä eniten
tarvitaan, eli raskaassa käytännön työssä. 
• Nimellisteho: teho nimelliskierroksilla ilman lisätehoa
• Maksimiteho: suurin teho ilman lisätehoa - saavutetaan 
   nimellistehoa alemmilla  kierroksilla
• Nimellisteho lisäteholla: teho nimellikierroksilla lisätehon
   kanssa.
• Maksimiteho lisäteholla: suurin teho, jonka moottori  
 tuottaa täysi lisäteho päällä
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12 ELECTRO COMMAND™ -VAIHTEISTO

Maatiloilla on paljon erilaisia vaatimuksia koneille. Siksi New Holland tarjoaa sekä uusia että pitkään kokeiltuja innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka parantavat suorituskykyä. T6-mallien painonapeista hallittavassa Electro Command -vaihteistossa voidaan valita kahdeksan 
vaihdetta kytkinpolkimeen koskematta ja 4 powershift-vaihdetta vedon katkeamatta. Suunnanvaihto on aina sähköhydraulinen, ja 
Deluxe-versioissa automatiikka hoitaa tarvittaessa vaihtamisen sekä pellolla että maantiellä.

Vaihteisto juuri sinua varten

Voima moottorilta

Monilevyytkimet  C3 & C4

Voima
pyörille

Voimanoton 
ulostulo

Monilevyytkimet C1 & C2
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Monitoimivipu
Electro Command™ -vaihteistoa hallitaan ergonomisesta moni-
toimivivusta. Se on sopivasti käden ulottuvilla ja ideaalinen 
erityisesti, jos vaihteita  vaihdetaan usein. Vivussa on myös 
nostolaitteen ja päisteautomatiikan hallinnat.

Yhdessä enemmän: automatiikka, mukavuus ja 
tuottavuus 
Maantieautomatiikan avulla liikkeellelähtö raskaalla kuor-
malla ei voisi olla enää helpompaa. Myös täyteen lastatulla 
perävaunulla voidaan lähteä liikkeelle ilman kytkintä. Tämän 
jälkeen automatiikka vaihtaa ylös tai alas ajonopeuden ja kuor-
mituksen mukaan. Kuljettajan tarvitsee vain painaa kaasua.

Peltoautomatiikan avulla traktori vaihtaa automaattisesti 
peltoalueiden sisällä moottorin käyntinopeuden, kaasun asen-
non ja kuormituksen mukaan, jotta työn tehokkuus voidaan 
maksimoida. 

Ergonominen Powershuttle
Electro Command -vaihteistossa suuntaa vaihdetaan kätevästi 
ratin alla olevasta vivusta. Suunnanvaihto toimii pehmeästi 
hydraulisten monilevykytkinten ansiosta. Suunnanvaihdon 
herkkyyttä on mahdollista säätää painonapista ajon aikana. 
Pehmeä sopii peltotyöhön, normaali yleiseen ajamiseen ja 
nopea sujuvaan kuormainkäyttöön.

Muistitoiminto
Suunnanvaihtajassa on myös muistitoiminto, joka nopeuttaa 
ajamista. Valitse ensin nopeus eteen, vaihda suuntaa ja valitse 
sopiva nopeus peruutukselle. Tämän jälkeen traktori muistaa 
valitut nopeudet eteen ja taakse.

Electro Command
16x16 Electro Command™ -vaihteistoa hallitaan vaihdevivussa 
olevien sähköpainikkeiden avulla. Kahdeksan vaihteen vaihto 
ilman kytkintä onnistuu nappeja painamalla vaihdevipua liikutta-
matta. Intellishift™ parantaa vaihtamisen laatua tarkkailemalla 
jatkuvasti ajonopeutta ja moottorin nopeutta, jos kuormitus 
muuttuu vaihtamisen yhteydessä. Raskailla kuormilla kytkin 
ottaa kiinni nopeasti, jotta vetokyky säilyisi. Kevyellä kuormi-
tuksella kytkin ottaa kiinni hitaammin, jolloin vaihteet kytkeytyvät 
pehmeämmin.
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1831 r/min
2100 r/min

km/h



14 DYNAMIC COMMAND™ -VAIHTEISTO

New Holland on kehittänyt täysin uuden Dynamic Command™ -vaihteiston intensiivisen tutkimustyön ja testauksen sekä  
asiakkailta saadun palautteen perusteella. Se perustuu suorakytkentään, jossa seuraava vaihde on valmiiksi päällä, ja 
monilevykytkin kytkee pehmeästi vedon vaihteelta toiselle. Myös suunnanvaihto on toteutettu monilevykytkimillä, joten suunta 
vaihtuu äärimmäisen pehmeästi mutta nopeasti. Nykyaikaisen teknologian ansiosta traktorin hallintaan saadaan lukuisia uusia 
päivittäisen käytön kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia.

Täysin uusi Dynamic Command™

Kahdeksanportainen Powershift
24x24 Dynamic Command™ -vaihteistossa voit valita kolmen 
alueen sisällä kahdeksan powershift-nopeutta vedon 
katkeamatta missään vaiheessa. Myös alueen vaihto sujuu 
nappeja painamalla. Koska alueen sisällä vaihteiden määrä 
on suuri ja nopeusalue laaja, aluetta tarvitsee vaihtaa hyvin 
harvoin. Normaali peltotyö sujuu keskialueella, joka kattaa 
nopeudet 4-17 km/h. Maantielle mentäessä nopea alue alkaa 
jo nopeudesta 12 km/h. Hidasta aluetta tarvitaan lähinnä 
erikoistöitä varten.

Hidas tai nopea. Sinä päätät.
T6-traktorin voi valita joko 40 km/h tai nopeana 50 km/h 
versiona. Molempiin vaihteistoihin on  saatavana myös 
polttoainetta säästävä Eco-ominaisuus, jossa huippunopeus 
saavutetaan alemmilla moottorin kierroksilla, jolloin myös 
ohjaamon äänentaso laskee. Toisessa ääripäässä hitaat 
ryömintänopeudet voivat olla tarpeen erikoisviljelyssä.

Nopea alue

Keskialue

Hidas alue

Monilevykytkin eteen Parillisten vaihteiden monilevykytkin

6
5
4
3
2
1

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

24
23
22
21
20
19
18
17

Eteen
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km/h

Voimanoton 
ulostulo

Voima pyörille

Parittomien vaihteiden monilevykytkin

Monilevykytkin peruutus

Voima moottorilta
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Tehokkuutta ja mukavuutta maantiellä
Aluevaihdoissa traktori valitsee automaattisesti sopivimman 
päävaihteen, ja hyppää seuraavalla alueella niiden vaihteiden 
yli, jotka limityksen takia ovat liian pieniä tai suuria. Nopeaa 
maantieajoa varten Kick Down -toiminnolla riittää, että 
kuljettaja painaa kaasupolkimen pohjaan. Sen jälkeen traktori 
vaihtaa pienemmälle parhaan kiihtyvyyden saavuttamiseksi. 
Kun haluttu ajonopeus on saavutettu, automatiikka palaa 
mahdollisimman taloudelliseen ajotapaan.

Mukautuva suunnanvaihto
Dynamic Command™ -vaihteistossa suunnanvaihdosta 
huolehtivat pehmeästi toimivat monilevypakat. Jotkut työt 
vaativat mahdollisimman pehmeää suunnanvaihtoa, ja jotkut 
nopeampaa aggressiivista vaihtamista. Dynamic Command 
-vaihteistossa kuljettaja voi valita kolmen eri suunnanvaihdon 
herkkyyden välillä.

Älykästä automatiikkaa.
Automatiikka huolehtii tarvittaessa vaihtamisesta perustuen 
säädettäviin rajakierroksiin. Traktoriin voi tilata myös 
nopeusautomatiikan, josa kuljettaja valitsee rullasta 
ajonopeuden, ja traktorin automatiikka pitää huolen lopusta. 
Yksilöllisten vaihtotapahtumien taustalla on kosolti järkeä. 
Intellishift tunnistaa moottorin kierrokset, vaihteiston 
akselien nopeudet, kuormituksen ja ajonopeuden ja 
varmistaa niiden perusteella pehmeän vaihtamisen.

Pysähtyy jarrua painamalla
Huippunykyaikainen Dynamic StartStop on korvaamaton 
ominaisuus vaikkapa etukuormaintyössä, jossa pysähdytään 
usein. Jarrupoljinta painettaessa traktori hidastaa ja pysähtyy 
ilman kytkimen tai vaihdevivun käyttöä. Kun kuljettaja 
vapauttaa jarrupolkimen, niin traktori lähtee taas liikkeelle.



DYNAMIC COMMAND -HALLINTALAITTEET

T6 Dynamic Command™ -malleissa on vakiovarusteeena uusi SideWinder™ II -käsinoja. Käsinojan etuosassa on aina vaihteiston 
toimintojen digitaalinäyttö, joko perusversiona tai vaihtoehtoisesti yhdistettynä monipuoliseen Isobus-yhteensopivaan Intelliview 
-värimonitoriin. Käsinojan selkeään käyttöliittymään on keskitetty kaikki traktorin hallinnassa tarvittavat toiminnot. Valitusta 
varustetasosta riippuen käsinojassa on myös esimerkiksi hyydrauliikan Joystick-ohjain, johon yhdistetty vaihteiston hallinanapit.

Tärkeimmmät toiminnot monitoimivivussa
Vaihteiston hallinta, nostolaitteen käyttö ja ajosuunnan vaihto ovat toimintoja, joiden käyttö sujuu versiosta riippumatta 
monitoimivivusta nappia painamalla. Jos traktorissa on sähköiset hydrauliikan takaventtiilit, niin myös kahta venttiiliä voi hallita 
monitoimivivussa olevia keinukatkaisimia painamalla.

Dynamic Command™ - täydellistä hallintaa 
joka tilanteessa. 
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Hydrauliikan monipuolista hallintaa
T6 Dynamic Command -traktoreissa on vakiovarusteena neljä 
monipuolisesti säädettävää mekaanista hydrauliikan venttiiliä, 
joiden hallintavivut ovat sopivasti oikean käsinojan vieressä. 
Yhden venttiilivivun päässä on sähköinen vaihtonappi, jonka 
avulla saadaan yksi pikaliitinpari lisää taakse. Traktorissa on 
näin ollen käytettävissä takana viisi kaksitoimista hydrauliikan 
ulostuloa.

Tietoa yhdellä silmäyksellä
Vakiomallissa on käsinojan päässä selkeä näyttö vaihteiston 
toimintojen tarkkailua varten.

Intelliview-värimonitori tuo lisää ominaisuuksia
T6 Dynamic Command -traktoreihin voi tilata lisävarusteena 
monipuolisen ISOBUS-värimonitorin traktorin tai työkoneiden 
hallintaa varten. Jos traktoriin valitaan samalla sähköiset 
hydrauliikan takaventtiilit, sujuu viiden ohjelmointi kätevästi 
suurelta kuvaruudulta. Tällöin myös päisteautomatiikan käyttö 
ja ohjelmointi tehdään monitorista joko traktorin liikkuessa tai 
ollessa paikallaan.

Kehittynyt Joystick
Uudentyyppisessä hydrauliikan Joystick-ohjaimessa 
on lisäominaisuutena vaihteiden valinta ylös ja alas 
sekä vedonvapautin. Joystick kuuluu varustukseen, jos 
traktori tilataan tehtaalta sähköisillä takaventtiileillä tai 
keskiventtiileillä. Keskiventtiileiden kanssa etukuormaimen 
hallinta on uskomattoman sujuvaa. Joystickissä on erikseen 
katkaisimet myös kuormaimen 3. ja 4. hydraulitoimintoja 
varten.   
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New Hollandin Auto Command -vaihteisto edustaa vaihteistotekniikan ehdotonta kärkeä. Ajaminen on uskomattoman helppoa,
ja liikkeelle päästään yksinkertaisesti vipua liikuttamalla tai ajopoljinta painamalla. Kokeneemmalle käyttäjälle on runsaasti
lisäominaisuuksia, joiden avulla on mahdollista ottaa kaikki irti traktorin suorituskyvystä. Vaihteisto on myös hyötysuhteeltaan 
erinomainen. Kaksoiskytkintekniikan ansiosta kuljettajan ei tarvitse millään lailla puuttua vaihteiston toimintaan alueen vaihdoista 
puhumattakaan.

Portaaton Auto Command™
-vaihteisto kehityksen huipulta

AUTO COMMAND™18

Monitoimivipua liikuttamalla muutetaan ajonopeutta ja suuntaa. 
Sivupaneelissa on nappi, jolla voidaan valita nopeuden- 
muutoksen herkkyys. Poljinajoon voi siirtyä milloin tahansa 
ilman erillistä valintaa.

Nopeuden säätörulla - Rullasta muutetaan portaattomasti 
kolmeen muistiin tallennettuja ajonopeuksia ajon aikana. 
Kätevää vaikkapa karhon paksuuden vaihdellessa.

Nopeusmuistin valinta - Kolmen muistiin tallennetun 
ajonopeuden valinta nappia painamalla.

4 ERILAISTA AJOTAPAA
Auto. Vivulla tai polkimella valitaan haluttu ajonopeus, ja traktori 
sovittaa moottorin kierrokset ja vaihteiston välitykset
mahdollisimman taloudellisiksi.
Cruise. Nappia painamalla traktori ottaa valitun nopeusmuistin
nopeuden ja pitää sen yllä taloudellisimmalla tavalla.
Manuaali. Vivusta valitaan kiinteä vaihteiston välitys ja poljin 
toimii kuten kaasupoljin. Vipua liikuttamalla välitys ja ajonopeus 
muuttuvat. 
Voimanotto. Kun voimanotto kytketään päälle, moottorin
kierrokset pysyvät tasaisina kuormituksesta riippumatta. 
Moottorin kierrokset valitaan käsikaasusta tai kierrosmuistista ja 
ajonopeus vivusta tai polkimesta.

Voima moottorilta

Kytkinpakat A + B

Voima ulos 
pyörille

Voimanoton ja 
hydrauliikan 

käyttö

Planeettapyörästö

Hydrostaatti
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Kolme nopeusmuistia
Kolmeen nopeusmuistiin voi helposti asettaa mitkä tahansa 
ajonopeudet välillä 20 m/h ja 50 km/h. Valittua muistipaikkaa 
vaihdetaan painamalla nappia monitoimivivusta, ja tallennettua 
nopeutta muutetaan yksinkertaisesti rullaa pyörittämällä. Valittu 
muisti ja nopeus näkyvät selkeästi värimonitorissa.

Hienoja lisäominaisuuksia
Auto Command™ -vaihteistossa on valittavana kolme nopeuden-
muutoksen herkkyyttä. ‘Pehmeä’ on oikea valinta, kun halu-
taan mukavuutta esimerkiksi maantiellä tai liukkaalla kelillä. 
Normaaliasetus sopii tavalliseen peltoajoon. ‘Nopea’ on 
kätevä vaikkapa lumitöissä kuormaimen kanssa. Aktiivisen 
pysäytystoiminnon avulla traktorin pysähtyessä risteykseen tai 
mäkeen vaihteisto estää liikkumisen myös raskailla kuormilla. 
Uudelleen liikkeelle päästään yksinkertaisesti vipua liikuttamalla 
tai ajopoljinta painamalla.

Sujuvaa suunnanvaihtoa
Suunnanvaihtoon on Auto 
Command -malleissa useita
vaihtoehtoja. Voit liikuttaa 
ajokahvaa eteen tai taakse, 
siirtää vipua ratin alla tai 
painaa nappia ajokahvasta.

Tuottavuus ja taloudellisuus tasapainossa
Auto- ja Cruise-ajotavoilla sivupaneelissa olevalla napilla
säädetään niitä moottorin kierroksia, joilla haluttu ajonopeus 
saavutetaan. Sen tuloksena traktori saavuttaa  valitun nopeuden 
taloudellisimmalla mahdollisella tavalla, ja polttoainetta 
säästyy. Voimanottoa käytettäessä nappi säätää sitä kierrosluvun 
määrää, jonka VOA-nopeus saa alentua, ennen kuin traktori 
pudottaa ajonopeutta.

km/h

Eteen
1

10 20 5040300

2

3



AUTO COMMAND -HALLINTALAITTEET

SideWinder II -käsinojan avulla T6 Auto Command -traktorin hienot ominaisuudet ovat 
helposti hyödynnettävissä. Kaikki avaintoiminnot ovat selkeitä ja ymmärrettäviä sekä 
hyvin käden ulottuvilla. Vaihteiston hallinta, nostolaitteen käyttö, hydrauliikan ohjaus,
moottorin kierrosten säätö ja ajosuunnan vaihto ovat toimintoja, joiden hallinta sujuu
monitoimivivusta nappia painamalla. SideWinder-käsinoja edustaa järkevää suunnittelua,
joka tekee traktorin ajamisen uskomattoman sujuvaksi. Lisäetuna T6 SideWinder II on 
yhteneväinen T7-, T8- ja T9-mallisarjojen kanssa. Käytön oppii hetkessä.

SideWinder™ II: 
Ergonomian korkein aste

Monitoiminen Joystick, jota voidaan käyttää etunostolaitteen, etukuormaimen tai 
hydrauliikan venttiilien hallintaan.

 
Takanostolaitteen hallinta on tarkkaa ja kevyttä.

Sähköisten hydrauliventtiilien hallintavivut ovat mukavasti sormien ulottuvilla.
Virtauksen määrä ja ajastus säädetään IntelliView-monitorista. 

Käsikaasu on herkkäliikkeinen ja hyvin sijoitettu.

Painikkeissa on taustavalo,
joten hallinta on helppoa myös
pimeällä.

Voit siirtää käsinojan sinulle
sopivaan paikkaan.

Hallintakahvan edessä oleva
vaihtonappi lisätoimintoihin.

Kahden hydrauliventtiilin hallinta keinuvivusta. Hallittavat 
venttiilit voidaan valita IntelliView-värinäytöstä.

 
Ohjelmoitava päisteautomatiikka (HTS II). Nauhoittaa, 
tallentaa ja toistaa toimintosarjoja. 

IntelliSteer-automaattiohjaus lisävarusteena 

Takanostolaitteen nosto/lasku. Etunostolaitteen  
nosto/lasku vivun edessä vaihtonapin avulla. 

 
Suunnanvaihto eteen/taakse

Lisätoiminnot ovat käsinojan kannen alla
suojassa.

SideWinder™ II -käsinojan sähkösäätö

Maksimikierrosten valinta. Valitse alemmat kierrokset 
polttoaineen säästämiseksi.
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Päisteautomatiikan ohjelmoinnin ja 

toiston hallinta.

 
Etuakselin jousituksen lukitus  

 
Moottorin kierrosautomatiikan muistit ja 

ohjelmointi.

Terralock-automatiikka lukoille ja nelivedolle. 
100-prosenttinen vetoteho nappia painamalla.

Takanostolaitteen 
nosto/lasku

Joystickilla hallitaan 
vaihtoehtoisesti 

keskiventtiilejä tai 
takaventtiilejä.

Voimanoton automatiikka etu- tai 
takanostolaitteen asennon mukaan.

Integroidussa hallintapaneelissa on selkeä
käyttöliittymä. Paina symbolia ja toiminto

aktivoituu. 

Suurikokoinen  
kosketusnäytöllinen 

IntelliView™ 
-värimonitori
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22 AKSELIT JA VETOKYKY

Erinomainen hallittavuus. Parempi vetokyky. 
Suurempi tuottavuus.

T6-traktoreihin on saatavana laaja valikoima etuakseleita erilaisiin tarpeisiin. Vakiomallinen akseli on riittävän järeä nykyaikaisia 
raskaita etukuormaimia varten, mutta erikoistilauksena tehtaalta saa myös erikoisvahvan 4-kategorian akselin. Kääntyvä SuperSteer 
-akseli säästää arvokasta aikaa päisteissä. 50 km/h -malleissa on vakiovarusteena jousitettu etuakseli, jossa on hydraulinen levylukko 
sekä lukkojen ja nelivedon Terralock-automatiikka. Kaikissa T6-malleissa on vakiovarusteina järeät taka-askelin laipat suuria 
renkaita varten, ja tehtaalta tilaamalla on saatavana myös jenkkityyppinen putkiakseli.
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Ohjaamon ja etuakselin jousitukset
Säädettävä kaksivaiheinen Comfort Ride™ -ohjaamon jousitus 
parantaa ajomukavuutta yhdessä matalataajuuksisen ilma-
istuimen kanssa. Etuakselin jousitus vakauttaa ajamista, 
vähentää heilahteluja ja varmistaa hyvän kosketuksen tiehen. 
Lisäksi vetoteho paranee pellolla. 

Pysähtyy varmasti ja turvallisesti
T6-traktoreissa on aina tehokkaat taka-akselin jarrut ja 50 
km/h -malleissa lisäksi etuakselin erillisjarrut. Ne takaavat 
pysähtymiseen tehokkaasti raskaillakin perävaunuilla. 
T6 tarjoaa turvallisen kyydin myös liukkailla keleillä kytke-
mällä jarruttaessa nelivedon päälle. Vakiovarusteena oleva 
hydraulinen perävaunun jarruventtiili ja 50 km/h versioissa 
myös pneumaattinen jarruventiili lisäävät jarrutustehoa ja 
turvallisuutta kuljetusajossa.

Terralock™ -automatiikkaa ja vetovoimaa
Deluxe-malleissa vetotehon varmistavat 100-prosenttisesti 
pitävät hydrauliset tasauspyörästöjen lukot, jotka kytkeytyvät 
samanaikaisesti sekä etu- että taka-akselilla. Vetokyky on taattu 
tiukassakin paikassa napin painalluksella. Käsiteltävyyden 
takaa Terralock-automatiikka, joka kuljettajan niin halutessa 
kytkee käännyttäessä samalla lukot ja nelivedon pois. Kun 
pyörät käännetään uudestaan suoraan, lukot ja neliveto 
kytkeytyvät takaisin päälle.

Säädettävä ohjaus CustomSteer™
Nopeat käännökset onnistuvat vaivattomasti lisävarusteena 
saatavan CustomSteer -ohjauksen ansiosta. CustomSteer-
ohjauksessa välitystä voidaan säätää nopeammaksi kuin mikä 
se normaalisti on. Valittavana on kolme ennalta säädettyä 
välitystä, minkä lisäksi monitorista voi portaattomasti valita 
minkä tahansa ratin ja pyörien kääntymisen suhteen suhteen 
välillä 1:1 ja normaali 1:4,7.
Ainutlaatuinen Super Steer™ -etuakseli puolestaan pienentää 
traktorin kääntösädettä merkittävästi. Etuakseli kääntyy pyörien 
mukana, ja yhteensä 65 asteen kääntymiskulma on mahdollinen. 
Traktori kääntyy tiukemmin ja nopeammin, joten aikaa ja rahaa 
säästyy. 



New Hollandilla tiedetään, että täysi yhteensopivuus jo suunnitteluvaiheessa on paras vaihtoehto. Siksi T6 on suunniteltu sekä 
etukuormaimen että etunostolaitteen käyttöä ajatellen. Ne molemmat ovat olennainen osa nykyajan traktoria. T6-traktoreissa sekä 
traktorin edessä että takana on lyömättömät ominaisuudet tuottavaan työkoneiden hyödyntämiseen.

Taattua tuottavuutta ja joustavuutta

ETUKUORMAIN JA ETUNOSTOLAITE24

Vahvarakenteinen ja tehokas nostolaite
Nostolaitteessa on nostovoimaa massiiviset 7864 kg. Sähkö-
nostolaitteeseen kuuluu myös heilahtelujen vaimennus, 
jonka avulla raskaita nostolaiteeseen kiinnitettäviä työkoneita 
kuljetettaessa ajaminen on tasaisempaa ja ennen kaikkea 
turvallisempaa. Nostolaite korjaa automaattisesti tienpinnan 
epätasaisuuksista aiheutuvaa nyökkimistä. Nostolaitteen 
hallinnan lisäksi takalokasuojissa on voimanoton kytkentä.

Täydellinen pari: etunostolaite ja -voimanotto
T6-malllisto on suunniteltu lisääntyvää etunostolaitteen käyttöä 
ajatellen. Sekä etunostolaite että etuvoimanotto ovat täysin 
integroituja traktorin rakenteeseen. Niitä hallitaan mukavasti 
ohjaamosta, mutta myös etunostolaitteessa itsessään on 
noston ja laskun sähkoinen hallinta koneiden kytkennän 
helpottamiseksi. Nostovarret voidaan tarvittaessa kääntää ylös 
tai niihin voidaan kytkeä etupaino.
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Suunniteltu etukuormainta varten
T6-traktoreissa on lyömättömät ominaisuudet tuottavaa etukuormainkäyttöä varten. Avainasiana 
on hydrauliikan tehokkuus, sillä kuormantuntevan pääpumpun tuotto on aina vähintään 113 l/min. 
Kuormain liikkuu ripeästi moottorin kierroksista riippumatta. Esteetön näkyvyys joka suuntaan on 
kuormaimen käytön sujuvuudessa ainutlaatuista. T6-traktori on varustettu kattoikkunalla, joten 
työvälineelle näkee hyvin myös aisat ylöasennossa.



Hydrauliikassa ja voimanotossa 
tehoa ja monipuolisuutta

VOIMANOTTO JA HYDRAULIIKKA26

Hydrauliikan tehokkuus on yhä tärkeämpi osa nykyaikaisen traktorin suorituskykyä. Työkoneet vaativat hydrauliikalta aikaisempaa 
enemmän sekä öljyn virtausta että muita ominaisuuksia. T6-traktoreissa hydrauliikan ytimenä on aina suljettu kuormantunteva 
mäntäpumppu, joka tuottaa nostolaitteelle ja ulkopuoliseen käyttöön Electro Command -malleissa 113 l/min ja ja Dynamic Command 
sekä Auto Command -malleissa 125 l/min. Pumppu säätää virtausta kulloisenkin tarpeen mukaan, joten polttoainetta säästyy silloin, 
kun hydrauliikkaa ei tarvita.



Runsaat voimanoton mahdollisuudet
Takavoimanotossa ovat vakiovarusteina nopeudet 540, 540E ja 
1000 r/min. Lisävarusteena on vaihtoehtoisesti mahdollista valita 
nopeudet 540E/1000/1000E. Taloudellinen 540E-voimanotto 
pienentää kulutusta, koska se toimii moottorin käyntinopeudella 
1546 r/min, joka on selkeästi normaalia 540  r/min voimanoton 
nopeutta alhaisempi. Voimanotto kytketään sähköisesti, ja Soft 
Start takaa voiman päällekytkeytymisen pehmeästi ja estää 
raskailta työkoneilta voimanotolle tulevia kuormituspiikkejä.

Auto Command on hydrauliikan aatelia 
Auto Command -malleissa sähköiset ulkopuoliset venttiilit 
sekä Joystick ovat vakiovarusteina. Venttiilien hallinta sujuu 
mukavasti joko käsinojassa olevista vivuista, Joystickistä tai 
monitoimiohjaimen keinukatkaisijasta. Venttiileitä säädetään 
havainnollisesti värimonitorista kuvakkeita koskettamalla. 
Päisteautomatiikan avulla hydrauliikan venttiilien toiminnot 
voidaan automatisoida monipuolisesti. 

Hydrauliikan venttiileissä riittää ominaisuuksia
Electro Command- ja Dynamic Command -traktoreissa on 
vakiovarusteena viisi ulkopuolisen hydrauliikan pikaliitinparia, 
joista yhtä hallitaa vaihtoventtiilillä. Ominaisuuksiin kuuluvat 
virtauksen säätö, kellunta ja painepalautus. Saatavilla on myös 
sähköventtiilit sekä kaksi tai kolme Joystickillä hallittavaa 
keskiventtiiliä esimerkiksi etukuormaimen hallintaa varten.
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Sujuvaa hallintaa
Yksinkertainen noston ja laskun katkaisija tekee käytön helpoksi 
ja palauttaa työkoneen nopeasti takaisin työasentoon päisteessä. 
Nostolaitteen korkeuden säätö on kuljettajan oikealla puolella 
optimaalisessa paikassa tarkkaa työkoneen hallintaa ajatellen. 
Hienosäätöä varten harvemmin käytetyt säätimet ovat käsinojan 
kannen alla ja tarvittaessa kätevästi esillä.

HTS II: toistettavuuta päisteautomatiikalla
Kehittynyt päisteautomatiikka on  Auto Command -malleissa. 
vakiovaruste Toimintosarjat voidaan tallentaa automatiikaa 
varten työn aikana tai ohjelmoida ne etukäteen.Käännöksessä 
tarvittavat toimenpiteet voidaan toistaa automaattisesti joko 
ajan tai matkan perusteella täysin automaattisesti tai askel 
kerrallaan nappia painamalla. Tallennettuja ohjelmia on 
mahdollista muuttaa jälkikäteen.



HUIPPUTEKNIIKKAA28

Uusinta huipputeknologiaa

NH 372 -vastaanotin
NH 372 -vastaanotin toimii EGNOS-, OmniSTAR-, GLONASS-, 
RTX- ja RTK-korjaussignaalien kanssa. RTK-tukiasemaa varten 
antennissa on integroitu radiovastaanotin.

Erilaisia tarkkuustasoja
New Holland voi tarjota automaattiohjauksen signaaliin useita
eri tarkkuustasoja työn vaatimusten ja käytettävissä olevan
budjetin mukaan. RTK-korjaussignaalilla tarkkuus on kaikkein
korkeimmalla tasolla.
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Tehtaalta on mahdollista tilata T6-traktoriin integroitu Intellisteer-automaattiohjaus, joka edustaa nykyisen GPS-teknologian
kärkeä. Automatiikka ohjaa traktoria kuljettajan puolesta ennen näkemättömän tarkasti. Parhaita korjaussignaaleja
hyödyntämällä ohjaustarkkuus siirtyy senttimetriluokkaan, mikä mahdollistaa erittäin täsmällisen liikkuvan traktorin paikan-
nuksen ja ohjauksen. Myös ajomukavuus paranee merkittävästi.
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Kaksisuuntaista tiedonsiirtoa
T6-traktorit on mahdollista varustaa tehdastilauksena uusimmalla ISOBUS III -teknologialla. Sen avulla traktori ja yhteensopiva
työkone keskustelevat keskenään, ja työkone voi ohjata traktorin ajonopeutta, voimanoton nopeutta ja nostolaitetta. Esimerkiksi
paalaimen sisään syötetään rehua paalaimen kannalta optimaalisella tavalla.

IntelliView™ - näkyvää älykkyyttä
Intelliview-monitorista automaattiohjauksen hallinta on 
selkeää visuaalisen käyttöliittymän avulla. Värimonitorissa 
on nykyaikainen kosketusnäyttö, jonka kuvakkeita painamalla 
voidaan ohjelmoida erilaisia ajo-opastuksen muotoja suorasta 
A-B-viivasta monimutkaisempiin kaariin. Asetukset voidaan 
helposti personoida ja siirtää traktorista kotitietokoneen 
ohjelmistoon käsiteltäviksi.

Telematiikka - voit seurata koneitasi mukavasti kotikonttorilta
PLM® Connect mahdollistaa yhteyden traktorin ja kotikonttorin välillä matkapuhelinverkon välityksellä. Saat tietoa siitä, missä
koneesi liikkuvat, ja lisäksi reaaliaikaista informaatiota koneidesi työtehosta. Perustason PLM® Connect Essential -paketti tarjoaa
useimmin käytetyt ominaisuudet, ja PLM® Connect Professional -paketti sisältää täydellisemmät koneiden hallintamahdollisuudet.
PLM® Connect auttaa hallitsemaan konekalustoa tehokkaammin ja turvallisemmin yhdessä paketissa.

IntelliRate™ -määränsäätö
T6-traktoriin voidaan lisävarusteena asentaa IntelliRate™ -säätö. 
Sen avulla voidaan IntelliView™ -monitorin kautta säätää lan-
noitteenlevittimien ja ruiskujen levitysmäärää sekä avata ja 
sulkea puomien osia. Siten voidaan vähentää ristiinajoa sekä 
hallita helpommin määriä satokarttojen perusteella.

WORKING SPEED

BALER CHARGE



BLUE POWER

New Holland Blue Power -erikoismallit on suunnattu asiakkaille, joille vain paras tyyli, teknologia ja mukavuus
riittävät. Ainutlaatuisen upeat yksityiskohdat ja korkealaatuinen viimeistely eivät jätä toivomisen varaa. Saatavilla erikoistilauksena 
vain tiettyihin T6-malleihin. Blue Power on luksusta erityisesti juuri Sinulle personoituna. 

Blue Power. Exclusive Edition.
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• Huomiota herättävän upea yönsininen metalliväri
• Kromattu etumaski
• Hopeanväriset vanteet
• Korostetut hopeanväriset tuotemerkit
• Blue Power -logolla varustettu istuin ja lattiamatto
• Hopeanväriset yksityiskohdat ohjaamon työvaloissa
• Runsas vakiovarustelun taso

Blue Power. Exclusive Edition - erityistä tunnetta!
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New Holland suosittelee                     -voiteluaineita
Pidätämme oikeuden muutoksiin ennalta ilmoittamatta. Tämä esite perustuu
kansainväliseen aineistoon, tarkista varusteet ja tekniset tiedot aina myyjältäsi.
Agritek Oy 05 2018

JÄLLEENMYYJÄSI:

Nopea reagointi
Ongelmatilanteissa ratkaisut  
pyritään löytämään mahdollisim-
man nopeasti.

Nykyaikaiset yhteydet
Jälleenmyyjillä on nettipohjainen 
tilausjärjestelmä ja kuvastot tieto-
koneella nopeasti käytettävissä.

Erilaisia toimitustapoja
Varaosien jakeluverkostoa ja  
toimitustapoja kehitetään jatku-
vasti.

Laajan verkoston tuki
New Hollandilla on laaja ja hyvin 
kokenut huoltoverkosto, johon voit 
tukeutua aina kun tarvitset apua.

New Holland -traktoreissa on normaalin tehdastakuun  
lisäksi toisen ja kolmannen vuoden Agritek-jatkoturva 
kaupan päälle.

www.newholland.fi

MAAHANTUOJA:
AGRITEK OY
Juurakkokuja 4
01510 VANTAA
www.agritek.fi

New Holland palveluverkosto:  
Tukea ja tietoa.


