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Kolme uutta mallisarjaa

Uusi T7-mallisto kehitettiin kuuntelemalla ja konsultoimalla tarkasti New Holland -asiakkaita sekä urakoitsijoiden että 
maanviljelijöiden keskuudessa. Päämääränä oli saada aikaiseksi entistä tyylikkäämpi traktori, joka on myös toiminnallisuudeltaan 
monessa kohtaa aikaisempaa parempi sekä mukavampi käyttää. Taustalla olivat uudet Tier 4B -päästömääräykset, jotka saavutettiin 
uusimmalla Hi-eSCR -teknologialla ilman pakokaasujen takaisinkierrätystä tai hiukkassuodatinta. Lukuisat parannukset ovat 
tehneet T7-mallistosta todellisen suunnittelun ikonin, jossa on hyödynnetty uusinta teknologiaa, innovaatioita, tehokkuutta sekä 
taloudellisuutta.

T7-mallisto: Kolme kokoluokkaa, kolme vaihteistoa ja kymmenen mallia. 
T7-mallisarja on laajempi kuin koskaan. Normaalin akselivälin traktoreita on neljä mallia, ja niistä kolme on saatavana Range 
Command osaPowershift, Power Command täysPowershift tai portaattomalla Auto Command-vaihteistolla. Tehokkaimmassa 
T7.225-mallissa vaihteistona on aina Auto Command. Pidemmän akselivälin malleja on samaten neljä. T230, T.245 ja T7.60 on 
valittavana Power Command tai Auto Command -vaihteistolla, ja T7.270-mallissa Auto Command on vakiovaruste.  

Kokonaan uusien T7.290 ja T7.315 Heavy Duty -mallien myötä T7-traktorisarja siirtyy entistä suurempaan teholuokkaan. HD-mallien 
moottorin öljypohja on olennainen osa kantavaa rakennetta, ja se poistaa suurimman osa runkoon kohdistuvasta kuormituksesta. 
Muuttuvasiipisellä turbolla varustetun moottorin jäähdytyskapasiteettia on nostettu, ja vahvempi sylinterin kansi kestää lisääntyneen 
tehon ja väännön aiheuttamat rasitukset. 900/60R42 rengaskoon myötä uusi malli on selkeästi aikaisempia T7-malleja suurempi.

T7 normaali akseliväli T7 Heavy DutyT7 pitkä akseliväli

Testausta tuotekehityksen aikana
Kokeile ja testaa. Ja sitten kokeile ja testaa uudelleen. 
Jokainen T7-traktori on käynyt läpi tarkat ja kunnianhimoiset 
testit sekä tuotekehityksessä että tuotannossa, jotta se olisi 
mahdollisimman täydellinen työkumppani.

Ideat uusiksi ominaisuuksiksi 
New Hollandin tuotekehityksessä työskentelee yksi maailman 
parhaista suunnittelutiimeistä. He ovat ammattitaitoisia ja aina 
valmiita kuuntelemaan ongelmiasi, tarpeitasi sekä ehdotuksiasi 
koneiden tekemiseksi entistä paremmiksi juuri sinua varten. 
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Malli Nimellisteho Akseliväli Vaihteisto
 hv mm 
T7.175 140 2734 RC/PC/AC

T7.190 150 2734 RC/PC/AC

T7.210 165 2734 RC/PC/AC

T7.225 180 2734 AC

Malli Nimellisteho Akseliväli Vaihteisto
 hv mm 
T7.230 180 2884 PC/AC

T7.245 200 2884 PC/AC

T7.260 220 2884 PC/AC

T7.270 240 2884 AC

Malli Nimellisteho Akseliväli Vaihteisto
 hv mm
T7.290 271 2995 AC

T7.315 300 2995 AC



OHJAAMO

Avaraa tilaa ja hiljaisuutta
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T7-OHJAAMOSSA ON TILAA JA TUNNELMAA

Kun nouset T7-traktorin ohjaamoon, huomaat heti miten tilava ja hiljainen se on - vain 69dB(A) äänentaso hämmästyttää. Kaarevat 
suurikokoiset lasiovet heijastavat ääntä pois ja avautuvat riittävän laajasti.  Kestävät ja laadukkaat materiaalit on yhdistetty 
korkealuokkaiseen viimeistelyyn. Kun istuudut muhkealle matalataajuusjousitetulle istuimelle, voit nauttia 360° näkyvyydestä. Ajon 
aikana yllätyt siitä, kuinka pehmeän ajokokemuksen 50 km/h -mallien ohjaamon ja etuakselin jousitukset saavat aikaan. Tehokas 
ilmastointi pitää sisäilman sopivana riippumatta olosuhteista ohjaamon ulkopuolella. Automaattinen ilmastointi ja sähkösäätöiset 
lämmitettävät ulkopeilit ovat mainio lisävaruste monessa käytössä. 
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Kaikki paikallaan ja paikka kaikelle
Ilmastointilaitteen hallinta, työvalojen 
katkaisimet, säilytyslokerot ja Bluetooth-
radio on sijoitettu ergonomisesti kat-
topaneeliin. Puhuminen ajon aikana 
onnistuu mukavasti Handsfreenä, ja 
omaa mielimusiikkia voit kuunnella AUX 
tai USB-liittimien kautta. 

Mitään ei jää piiloon
Moni valitsee traktoriinsa lämmitetyt 
ja sähkösäätöiset laajakulmapeilit. 
Erikseen säädettävän alaosan ansiosta 
aiemmin kuolleeseen kulmaan  jääneet 
kohteet näkyvät hyvin - merkittävä 
turvallisuustekijä myös.

Pientä ylellisyyttä
Nahkapäällysteinen ohjauspyörä 
sekä muhkea kangaspäällysteinen 
lattiamatto ovat tilattavissa tehtaalta 
useimpiin malleihin. Muita pieniä ylellisiä 
lisävarusteita ovat nahkaverhoiltu istuin, 
takalasin aurinkosuoja sekä etu- ja 
takalasin lämmitykset.



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

Dynamic Comfort™ 
Dynamic Comfort -istui-
messa on matalataa-
juuksinen ilmajousitus. Se 
on viimeistelty upein 
tikkauksin ja verhoiltu 
kankaan ja nahan 
yhdistelmällä. Istuimessa 
on lisäksi kaksiasentoinen 
lämmitys.

Comfort™
Vakiovarusteena oleva 
Comfort-istuin on kaikkea 
muuta kuin perustason 
versio. Siinä on matala-
taajuuksinen ilmajousitus, 
ja verhoilu on kestävää tum-
mansinistä kangasta. 
Monipuoliset säädöt ovat 
itsestäänselvyys.

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 tuo tarjolle istuinvalikoiman, joka on kattavuudessaan ja mukavuudessaan parasta mitä traktoreissa on tähän mennessä 
nähty. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa on uusi muhkea kulutusta kestävä pehmustus sekä matalataajuudella toimiva ilmajousitus. 
Myös turvavyöllä varustettu matkustajan istuin on korkeatasoinen ja riittävän kokoinen isommallekin apulaiselle.

 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-asentoinen 5-asentoinen
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



Kirkkautta pimeyden keskelle

Uusi T7 tarjoaa uusia 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 käännetyksi hyvin laajalle alueelle myös alas ja sivusuuntaan. Takaosan sivulle suunnatut valot voidaan 
kytkeä tilapäisesti pois, jos suuri valoteho aiheuttaa heijastuksia esimerkiksi puimurin säiliötä tyhjennettäessä. 
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Valovoimaa ei ole traktoreissa 
ollut koskaan näin paljon. 
Uudet LED-työvalot ovat 
uusinta tekniikkaa, ja ne ovat 
monipuolisesti käännettävissä 
kohteen mukaan. Sivuvalot saa 
erikseen pois päältä - ne ovat 
niin kirkkaat, että sivulla ajava 
puimurikuski häikäistyisi.

LED-valoyksiköt ovat itses-
sään todella tehokkaat:
enemmän valotehoa, lisää 
kestävyyttä, vähemmän vir-
rankulutusta.
Parhaimmillaan yhden valo-
yksikön valovirta on jopa 1950 
lumenia. Huippukirkkaita LED-työvaloja 

saa tehtaalta tarpeen mukaan 
erilaisissa paketeissa katolle, 
vyötärölinjalle ja nokalle.

Uudet LED-huomiovalot 
tuovat oman modernin 
tyylikkään lisänsä tuttuun 
New Holland -konepeiton 
ulkomuotoon. Valoissa on 
jopa hieno New Holland 
-logo. 



HALLINTALAITTEET

SideWinder II -käsinojan avulla T7-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.
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SideWinder™ II: Ergonomian
korkein aste

Monitoiminen Joystick, jota voidaan käyttää etunostolaitteen, etukuormaimen tai 
hydrauliventtiilien hallintaan.

Tehdastilauksena on mahdollista vaihtaa Joystickin ja nostolaiteen paikat. 
Suomessa Joystick on oletuksena yleensä vasemmalla.

 
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.

SideWinder™ II -käsinojan 
sähkösäätö
Voit siirtää käsinojaa sinulle 
sopivaan paikkaan.

Hallintakahvan edessä oleva 
nappi antaa pääsyn joihinkin 
lisätoimintoihin. 

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

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

 
IntelliSteer® -automaattiohjaus 

Takanostolaitteen nosto/lasku. Etunostolaitteen  
nosto/lasku painamalla vivun edessä olevaa nappia. 

 
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 tai  
jousituksen säätö.

Moottorin kierrosautomatiikan muistit ja niiden 
ohjelmointi. 

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

Takanostolaitteen 
nosto/lasku

 
Hydraulisen työntövarren ja 

kaltevuuden säätimen hallinta

Joystickilla hallitaan 
vaihtoehtoisesti 

 keskiventtiilejä tai 
takaventtiilejä.

Voimanoton automatiikka etu- tai 
takanostolaitteen asennon mukaan.

Integroidussa hallintapaneelissa on selkeä 
käyttöliittymä. Paina symbolia ja toiminto 

aktivoituu.

26,4 cm leveä 
kosketusnäytöllinen 

IntelliView™ 
-värimonitori



BLUE POWER EXCLUSIVE EDITION

Blue Power. Ainutlaatuista tyyliä, 
mukavuutta ja luksusta työhön.
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New Holland  Blue Power Auto Command -erikoismallit on suunnattu asiakkaille, joille vain paras tyyli, teknologia ja mukavuus 
riittää. Ainutlaatuisen upeat yksityiskohdat ja korkealaatuinen viimeistely eivät jätä toivomisen varaa.

• Huomiota herättävän upea yönsininen metalliväri
• Kromattu etumaski
• Hopeanväriset vanteet
• Korostetut hopeanväriset tuotemerkit
• Blue Power -teksti ohjaamon katolla

• Blue Power -logolla varustettu istuin ja avaimenperä
• Erityinen Blue Power -lattiamatto
• Hopeanväriset yksityiskohdat ohjaamon työvaloissa
• Runsas vakiovarustelun taso
Blue Power. Exclusive edition - erityistä tunnetta!
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MOOTTORI12

New Holland ei ole yksin Tier 4 -teknologian takana, vaan se voi turvautua moottoreiden 
kehittämisessä kumppaniin, jolla on harvinaisen suuret voimavarat: FPT Industrial.

Pioneeri: Fiat kehitti Common Rail -teknologian jo 1980-luvulla ja toi sen massatuotantoon 
Alfa Romeo -henkilöautoissa vuonna 1997. Yhtymän maatalouskoneisiin se tuotiin 
ensimmäisenä 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 viimeisen kahdeksan vuoden aikana jo yli 450 000 SCR-moottoria maatalouteen, 
maanrakennukseen sekä kuorma-autoihin. 

Tehon tuottaa FPT Industrial.
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HI-eSCR 
katalysaattori

Puhdistuskatalysaattori
 (CUC)

ECOBlue™ HI-eSCR
Nykyisen ECOBlue™ SCR -järjestelmän uusin kehitysversio eliminoi typen oksidit (NOx) mitään 
muuta menetelmää tehokkaammin. Tämä moneen kertaan patentoitu järjestelmä hyödyntää 
uutta moottorin hallintayksikköä (ECU), joka kontrolloi moottorin lisäksi pakokaasujen HI-eSCR 
jälkikäsittelyä ohjaamalla sekä syöttö- että annosteluyksikköjä. Erityistä suljettua kiertoa 
käyttämällä järjestelmä tarkkailee jatkuvasti pakokaasujen NOx -tasoja ja varmistaa näin 
äärimmäisen tarkkaan hallitun  AdBlue® -lisäainemäärän ruiskuttamisen pakokaasujen jouk-
koon. Haitalliset päästöt saadaan tehokkaasti puhdistettua, ja samalla polttoaineen kulutus 
pysyy minimissään.

Hapetuskatalysaattori
(DOC) Syöttöyksikkö

Annosteluyksikkö

Sekoitusputki

AdBlue-säiliö
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Voimaa ja taloudellisuutta, jota vain 
New Holland voi tarjota

T7-traktoreiden voima perustuu uuden sukupolven Tier 4B SCR -moottoreihin. Ne on  rakennettu 
tuottamaan maksimaalinen teho ja vääntö pienellä polttoaineen kulutuksella ympäristöä säästäen. 
Moottorissa ei tarvita monimutkaista pakokaasujen takaisinkierrätystä eikä  hiukkassuodatinta. 
Pakokaasujen jälkikäsittely tehdään kokonaan moottorin ulkopuolella tehokkaalla uudella HI-eSCR 
-järjestelmällä.

MOOTTORI



Lisäteholla moottorista kaikki irti
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. Esimerkiksi T7.210 
-traktori tuottaa 45 hevosvoimaa ylimääräistä tehoa, mutta vain 
silloin kun sitä todella tarvitaan.

• Nimellisteho: Teho nimelliskierroksilla ilman lisätehoa
• Maksimiteho: Suurin teho ilman lisätehoa, maksimiteho 

saavutetaan jo nimellistehoa alemmilla kierroksilla
• Nimellisteho lisäteholla: Teho täysi lisäteho päällä 

nimellikierroksilla.
• Maksimitehoteho lisäteholla: Suurin mahdollinen teho, jonka 

moottori tuottaa lisätehon kanssa

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

Puhdasta voimaa ilman takaisinkierrätystä
New Hollandin uusimman  HI-eSCR -teknologian ansiosta 
T7-moottorit hengittävät vain puhdasta raikasta ilmaa, eikä 
pakokaasujen takaisinkierrätystä tarvita.  Siksi moottori vastaa 
paljon 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.
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Muuttuvageometrinen turbo HD-malleissa
T7 HD -malleissa hyödynnetään muuttuvageometristä turboa. 
Jos moottorin voima uhkaa hyytyä, muuttuvageometrinen 
turbo puuttuu välittömästi peliin, ja tuottaa lisää vääntöä jo 
hyvin alhaisilla kieroksilla. Korkeilla moottorin kierroksilla 
turbon tehtävänä on sovittaa säädöt parhaan mahdollisen 
polttoainetalouden saavuttamiseksi. VGT-turbon avulla 
saavutetaan jopa 1282 Nm vääntö laajalla 500 r/min kierros-
alueella. Moottorin paras vääntö saadaan käyttöön yhtä lailla 
kierroksilla 1200 r/min kuin  1700 r/min.
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RANGE COMMAND™ JA POWER COMMAND™ -VAIHTEISTOT

Range Command -vaihteisto on sähköisesti toimiva kuusiportainen osaPowershift kolmella eri aluevaihteella, jotka valitaan 
päävaihteiden tapaan sähkönapeista. Power Command täysPowershift tarjoaa saumatonta tehokkuutta 18 vaihteen välillä vedon 
katkeamatta missään vaiheessa. Molemmat versiot perustuvat jo pitkään käytössä olleeseen ja siten luotettavaan tekniikkaan.

Helppokäyttöisyyttä vuosien kokemuksella
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Range Command tai Power Command -vaihteistot juuri sinulle
Range Command ja Power Command -vaihteistoissa 40 km/h Eco tai 50 km/h -maantienopeudet on toteutettu suoravälitteisellä 
19 vaihteella, jonka avulla saavutetaan hyvä hyötysuhde, sillä suurin vaihde saa voimansa suoraan moottorilta päävaihteiston ohi, 
ja tehohäviöt ovat mahdollisimman pienet. Etuakselin jousituksella ja etujarruilla varustettu 50 km/h -malli tuo kuljetusajoon uutta 
tehokkuutta. Monissa malleissa on vakiovarusteena myös ryömintänopeudet.
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ETEEN ETEENTAAKSE TAAKSE 

(1725 r/min) (1725 r/min)



Käsinoja valintasi mukaan
Range Command- ja Power Command -malleihin on saatavana 
joko perinteinen käsinoja tai New Hollandin edistyksellinen 
SidewinderTM, jonka yhteydessä olevassa monitoimivivussa on 
hyödynnetty New Holland -leikkuupuimureihin ja ajosilppureihin 
kehitettyä teknologiaa. Hallintalaitteet ovat yhdessä paikassa 
mukavasti sormenpäiden ulottuvilla, ja värimonitorista 
olennainen tieto selviää yhdellä vilkaisulla.  Auto Command 
-malleissa Sidewinder-käsinoja on vakiovaruste.

Yhdessä enemmän: Automatiikka, mukavuus ja 
tuottavuus 
Peltoautomatiikka valitsee työtilanteeseen sopivan vaihteen
parhaan suorituskyvyn ja taloudellisuuden saavuttamiseksi.
Maantieautomatiikalla traktori lähtee mukavasti liikkeelle 
myös raskaalla kuormalla ja vaihtaa sekä ylöspäin että 
alaspäin ajonopeuden ja moottorin kuormituksen mukaan.

Ergonomista ja kätevää suunnanvaihtoa
Suunta vaihtuu hydraulisesti ratin alla olevasta viiksestä 
ja SideWinder-käsinojalla varustetuissa malleissa myös 
monitoimivivusta nappia painamalla. SideWinder-malleissa 
on varusteena myös suunnanvaihtajaan kytketty sähköinen 
parkkilukko lisämukavuutta tuomassa.

Power Command on 18/19-portainen Powershift 
Power Command -malleissa kaikki vaihteet valitaan painamalla 
monitoimivivun keinunappia ylös tai alas. Veto ei katkea missään 
vaiheessa 18 pikavaihteen välillä (50 km/h -malleissa on 19 
vaihdetta). Värimonitorin vasemmassa reunassa näkyy selkeästi 
kulloinkin valittuna oleva vaihde.
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AUTO COMMAND™ -VAIHTEISTO

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 ja mahdollisuuksia ottaa kaikki irti traktorin suorituskyvystä. Vaihteisto on myös hyötysuhteeltaan erinomainen, 
sillä useassa kohtaa saavutetaan 100 % mekaaninen välitys. Kaksoiskytkintekniikan ansiosta kuljettajan ei tarvitse millään lailla 
puuttua vaihteiston toimintaan alueen vaihdoista puhumattakaan.

Nerokas portaaton Auto Command™ 
- vaihteisto kehityksen huipulta
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Monitoimivipua siirtämällä muutetaan ajonopeutta tai suuntaa. Vipu 
palautuu aina keskiasentoon, jolloin se on aina valmiina traktorin 
hallintaa varten. Poljinajoon voi siirtyä milloin tahansa.

Nopeuden säätörulla - Rullasta muutetaan portaattomasti  
kolmeen muistiin tallennettuja ajonopeuksia ajon aikana.

Nopeusmuistin valinta - Kolmen muistiin tallennetun  
ajonopeuden valinta nappia painamalla.

4 ERILAISTA AJOTAPAA 
Auto. Vivulla tai polkimella valitaan haluttu ajonopeus, ja Auto 
Command sovittaa moottorin kierrokset ja vaihteiston välitykset 
mahdollisimman taloudellisiksi. 

Cruise. Nappia painamalla traktori ottaa valitun nopeusmuistin 
suurimman nopeuden ja ylläpitää pitää sen taloudellisimmalla tavalla.

Manuaali. Vivusta valitaan kiinteä vaihteiston välitys ja poljin toimii 
kaasupolkimena. Vipua liikuttamalla välitys ja ajonopeus muuttuvat.

Voimanotto. Kun voimanotto kytketään päälle, pysyvät moottorin 
kierrokset tasaisina kuormituksesta riippumatta. Moottorin kierrokset 
valitaan käsikaasusta tai kierrosmuistista ja ajonopeus vivusta tai 
polkimesta.

Voima moottorilta Voima pyörille

Ulostulo  
hydrauliikalle ja  

voimanotollePlaneettapyörästö

Hydrostaatti

A + B kytkinpakat



Kolme nopeusmuistia
Traktorissa on kolme nopeusmuistia, joihin voi helposti asettaa
minkä tahansa ajonopeuden välillä 20 m/h ja 50 km/h. Valittua 
nopeusmuistia vaihdetaan painamalla nappia monitoimivivusta, 
ja tallennettua nopeutta muutetaan yksinkertaisesti rullaa 
pyörittämällä. Valittu nopeus näkyy selkeästi värimonitorissa.

Vääntömomentista kaikki irti
Yksi Auto Command -vaihteiston isoista eduista on sen kyky 
saavuttaa maantienopeudet normaalia alemmilla moottorin 
kierroksilla. Esimerkiksi normaalin akselivälin malleissa 40 
km/h saavutetaan jo kierroksilla 1550 ja 50 km/h vastaavasti 
kierroksilla 1700 r/min.

Aktiivinen pysäytys
Auto Command -vaihteiston tärkeä turvallisuustekijä on 
aktiivipysäytys. Kun traktori pysähtyy risteykseen tai mäkeen, 
vaihteisto estää automaattisesti liikkumisen myös raskailla 
kuormilla. Uudelleen liikkeelle päästään yksinkertaisesti vipua 
liikuttamalla tai poljinta painamalla. Pidempää pysäköintiä 
varten sähköinen käsijarru on mukavasti suunnanvaihtajan 
yhteydessä.

Tuottavuus ja taloudellisuus tasapainossa
Auto- ja Cruise-ajotavoilla sivupaneelissa olevalla napilla 
säädetään moottorin maksimikierroksia, joilla suurin 
ajonopeus saavutetaan. Tuloksena traktori saavuttaa 50 km/h 
ajonopeuden huomattavasti normaalia alemmilla kierroksilla, 
ja polttoainetta säästyy joka kilometrillä. Voimanottoa 
käytettäessä nappi säätää kierrosluvun määrää, jonka VOA 
nopeus saa alentua, ennen kuin traktori pudottaa ajonopeutta.
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AJETTAVUUS JA HALLITTAVUUS

T7-traktoreiden PCE- ja AC-versioissa on vakiovarusteena ohjaamon jousitus. Asiakkaat, jotka haluavat parasta mahdollista 
mukavuutta, voivat tilata T7-traktorinsa lisäominaisuuksilla, jotka parantavat ohjaamista, jarruttamista ja turvallisuutta. Näitä 
ovat mm. pakokaasujarru, lukkiutumattomat ABS-jarrut sekä ABS-avusteinen ohjaus.

Vakautta ajamiseen. Lisää ajomukavuutta. 
Enemmän suorituskykyä.
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Terraglide ™ etuakselin jousitus
50 km/h malleissa on vakiovarusteena etuakselin jousitus, 
joka vakauttaa ajamista, vähentää heilahteluja ja varmistaa 
hyvän kosketuksen tiehen. T7 HD -malleissa uusi etuakselin 
jousitus on ns. satulatyppinen, ja se on toteutettu kahdella 
sylinterillä.

Comfort Ride™ -ohjaamon jousitus
Automaattinen ja säädettävä kaksivaiheinen Comfort Ride™ 
-ohjaamon jousitus parantaa ajomukavuutta yhdessä 
matalataajuuksisen ilmaistuimen kanssa.

Täyttä vetovoimaa ja hallittavuutta
Olennainen osa T7-traktoreiden vetotehoa ovat 100-prosenttisesti pitävät hydrauliset 
tasauspyörästöjen lukot, jotka kytkeytyvät samanaikaisesti sekä etu- että taka-akselilla. Suurin 
vetokyky on taattu tiukassakin paikassa napin painalluksella. Käsiteltävyyden takaa Terralock-
automatiikka, joka kuljettajan niin halutessa kytkee käännyttäessä samalla lukot ja nelivedon pois 
päältä.
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Pakokaasujarru helpottaa maantieajoa
Tehtaalta on tilattavissa pakokaasujarru, joka tehostaa 
jarruttamista ja  säästää maantieajossa traktorin jarrulevyjä 
sekä parantaa ajomukavuutta. 

ABS-jarruteknologiaa
Suurempiin T7-traktoreihin on saatavana tehdastilauksena 
nykyaikainen ABS-jarrujärjestelmä. Suurellakin kuormalla 
traktori pysähtyy tehokkaasti mutta tasaisesti jarrujen 
menemättä lukkoon. Lisäominaisuutena ABS-jarrut avustavat 
kääntymään ketterämmin.



Tuplaa tuottavuus valitsemalla lisävarusteeksi tehdasasenteinen ja traktoriin täysin integroitu etunostolaite ja etuvoimanotto. Vähennä 
polttoaineen kulutusta käyttämällä voimanoton ECO-nopeuksia. Säästä aikaa ja vaivaa hyödyntämällä uusimman päisteautomatiikan 
tuomia ohjelmointimahdollisuuksia. Voit helposti tallentaa ja toistaa jopa 28 peräkkäistä toimintoa.

Päisteautomatiikka HST II: Vaivattomuutta toistuviin toimiin
Tee perässä: HTS II -päisteautomatiikka toiminnot voidaan tallentaa työtä suoritettaessa tai luoda ne etukäteen traktorin ollessa 
paikallaan. Uudistuneessa versiossa ominaisuutena on yksilöllinen hydrauliikan venttiilien säätö sekä mahdollisuus kytkeä useita 
videokameroita.

NOSTOLAITTEET JA AUTOMATIIKKA

Tuottavuutta tehostavia ominaisuuksia

Etunostolaite on nykyaikainen valinta
T7 on suunniteltu etunostolaitteen vaatimusten mukaan. 
New Hollandin etunostolaite ja -voimanotto ovat osa traktorin 
rakennetta, ja hallintalaitteet on integroitu käsinojaan. 
Päisteautomatiikkaan voidaan ohjelmoida myös etunostolaitteen 
ja voimanoton kytkennät. 

Vahvarakenteinen ja tehokas nostolaite
Nostolaitteet T7-traktoreissa on tehty raskaita työkoneita varten, 
joten nostovoimaa on aina reilusti. Sähköiseen nostolaitteeseen 
kuuluu myös heilahtelujen vaimennus, ja lokasuojiin on 
saatavana normaalien  nosto/laskunappien lisäksi myös 
hydrauliikan venttiilin hallinta. 
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Runsaat voimanoton mahdollisuudet
Kaikissa T7-traktoreissa VOA kytketään päälle sähköisesti vaiheittainen, mikä säästää voimanottoa paljon voimaa vaativilla työkoneilla. 
Voimanotossa on useita nopeusvaihtoehtoja, ja vaikka turvetuotantoa ajatellen moniin malleihin on saatavana myös ajovoimanotto. 
T7 HD-malleissa on vakiovarusteena peräti neljä voimanoton nopeutta takana. Yhä usemman lisävarusteeksi valitsema etuvoimanotto 
on 2-nopeuksinen. Molempia hallitaan sähköisesti käsinojan ohjauspaneelista. Vähän voimaa vaativassa käytössä erinomainen 
ominaisuus on säästövoimanotto 540E/1000E takana ja 1000E edessä.
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HYDRAULIIKKA

Hydrauliikan venttiileissä riittää valinnanvaraa
Range Command -malleissa on neljä ulkopuolisen hydrauliikan monipuolisesti säädettävää mekaanista venttiiliä, joiden 
ominaisuuksiin kuuluvat virtauksen säätö, kellunta ja painepalautus. PCE- ja AC-malleissa on vakiovarusteena sähköventtiilit, joita 
hallitaan mukavasti käsinojassa olevalla Joystickilla, käsinojan päässä olevilla vivuilla tai monitoimiohjaimen keinukatkaisijalla.

Hydrauliikan tehoa vailla vertaa

Hydrauliikan tehokkuus on yhä tärkeämpi osa nykyaikaisen traktorin suorituskykyä. Työkoneet vaativat hydrauliikalta 
aikaisempaa enemmän sekä öljyn virtausta että muita ominaisuuksia. T7-malleissa hydrauliikan ytimenä on suljettu 
kuormantunteva mäntäpumppu, joka tuottaa mallista riippuen 113-223 l/min. Hydrauliikkaan on mahdollista asentaa useita 
erilaisia venttiilipaketteja käyttötarpeen mukaan traktorin taakse tai keskelle Joystick-ohjauksella tai ilman. Sähköisten 
venttiilien ominaisuuksiin kuuluu normaalien toimintojen lisäksi virtauksen ajastus, jonka avulla hydrauliikan toiminnot voidaan 
tallentaa ja toistaa. Venttiileitä säädetään mukavasti ja havainnollisesti värimonitorista kuvakkeita koskettamalla. Kaikkiin 
T7-traktoreihin voidaan tehtaalta tilata sähköisesti Joystickillä hallittavia keskiventtiileitä etunostolaitteen tai etukuormaimen 
hallintaa varten.
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Jopa kahdeksan hydrauliikan venttiiliä
T7-traktoreihin voi tilata tehtaalta jopa kahdeksan hydrauliikan 
venttiiliä, joten niiden yksilöllinen säätäminen luulisi olevan 
työlästä. SideWinder™ II -käsinojalla varustetuissa malleissa 
venttiilikohtaisten asetusten tekeminen sujuu mukavasti 
kosketusnäytöllisestä värimonitorista. Hydrauliikan virtaukset 
ja ajastukset voidaan säätää yksilöllisesti valikosta selkeiden 
kuvakkeiden opastamana. Monitorista voidaan ohjelmoida 
yksilöllisesti kaikkia taka- ja keskiventtiilejä siten, että sylin-
terin nosto ja lasku säädetään erikseen.

Suunniteltu etukuormainta varten
Myös suuritehoiset traktorit varustetaan nykyisin yhä 
useamman etukuormaimella. Ei mikään ihme, sillä traktorin 
teho ei estä kuormaimen täyttä hyödyntämistä. T7-traktoreissa 
on lyömättömät ominaisuudet tuottavaa etukuormainkäyttöä 
varten. Esteetön näkyvyys joka suuntaan on kuormaimen 
käytön sujuvuudessa ainutlaatuista. Kun traktoriin asennetaan 
keskiventtiilit, sen Joystick on käsinojassa hyvällä paikalla ja 
kevyt sekä tarkka käyttää. Oma lukunsa on hydrauliikan 
tehokkuus, sillä kuormantuntevan pääpumpun tuotto on aina 
vähintään 113 l/min.
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NH 372 -vastaanotin
NH 372 vastaanotin toimii EGNOS, OmniSTAR, GLONASS ja RTK
korjaussignaalien kanssa. RTK-tukiasemaa varten on integroitu 
radiovastaanotin.

Uusinta GPS-teknologiaa

Tehtaalta voi tilata T7-traktoriin täysin integroidun Intellisteer-automatiikkaohjauksen, joka edustaa nykyisen GPS-teknologian 
kärkeä. Automatiikka ohjaa traktoria kuljettajan puolesta ennen näkemättömän tarkasti, ja parhaita korjaussignaaleja 
hyödyntämällä koneen ohjaustarkkuus siirtyy ns. senttimetriluokan tarkkuuteen, mikä mahdollistaa erittäin tarkan liikkuvan 
traktorin paikannuksen ja ohjauksen. Myös ajomukavuus paranee merkittävästi.

TÄSMÄVILJELY

Erilaisia tarkkuustasoja
New Holland voi tarjota automaattiohjauksen signaaliin viittä 
eri tarkkuustasoa työn vaatimusten ja käytettävissä olevan 
budjetin mukaan. RTK-korjaussignaalilla tarkkuus on kaikkein 
korkeimmalla tasolla.
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Kaksisuuntaista tiedonsiirtoa
T7-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 tavaraa koko ajan paalaimen kannalta optimaalisella tavalla.

IntelliView™ - näkyvää älykkyyttä
Intelliview-monitoria voidaan helposti  käyttää automaatti-
ohjauksen hallinnassa selkeän visuaalisen käyttöliittymän 
avulla. Värimonitorissa on nykyaikainen kosketusnäyttö, 
josta kuvakkeita painamalla voidaan ohjelmoida erilaisia ajo-
opastuksen reittejä yksinkertaisesta A-B suorasta viivasta 
monimutkaisempiin kaareviin ajouriin. Asetukset voidaan helposti 
personoida ja siirtää traktorista kotitietokoneen ohjelmistoon 
käsiteltäväksi.

Telematiikka - seuraa koneitasi mukavasti kotikonttorilta.
PLM® Connect mahdollistaa yhteyden T7-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. 
Telematiikka auttaa hallitsemaan konekalustoa tehokkaammin ja turvallisemmin yhdessä paketissa.

Kehittynyt IntelliRate™ -määränsäätö
T7 voidaan tilata tehtaalta IntelliRate™ -hallinnalla varustettuna. 
Sen avulla voidaan IntelliView™ -monitorin kautta mukavasti 
ohjaamossa istuen säätää lannoitteenlevittimien tai ruiskujen 
levitysmäärää sekä avata ja sulkea puomien osia. Näin 
voidaan vähentää ristiinajoa sekä hallita helpommin määrää 
satokarttojen perusteella.

AJONOPEUS

PAALAIMEN 

TÄYTTÖASTE



New Holland suosittelee                     -voiteluaineita
Pidätämme oikeuden muutoksiin ennalta ilmoittamatta. Tämä esite perustuu
kansainväliseen aineistoon, tarkista varusteet ja tekniset tiedot aina myyjältäsi.
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JÄLLEENMYYJÄSI:

NEW HOLLAND -PALVELUVERKOSTO.
TUKEA JA TIETOA.

Nopea reagointi
Ongelmatilanteissa ratkaisut  
pyritään löytämään mahdollisim-
man nopeasti.

Nykyaikaiset yhteydet
Jälleenmyyjillä on nettipohjainen 
tilausjärjestelmä ja varaosakuvastot 
tietokoneella nopeasti käytettävissä.

Erilaisia toimitustapoja
Varaosien toimitustapoja ke-
hitetään jatkuvasti.

Laajan verkoston tuki
New Hollandilla on laaja ja 
kokenut huoltoverkosto, johon voi 
tukeutua aina kun apua tarvitaan.

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