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New Holland lanceert nieuwe T7-tractorserie die vol doet aan Tier 4B:  
nieuwe vormgeving, betere prestaties, meer comfort 
 

• Nieuwe vormgeving levert functionaliteit met stijl 

• ECOBlue™HI-eSCR-technologie levert meer vermogen   

• Productiviteitsverhogende eigenschappen, zoals een nieuw pakket met LED-werklampen en 

ISOBUS Klasse III 

• Geavanceerde remtechnologie voor meer veiligheid en betere prestaties 

• Toonaangevende Horizon™-cabine biedt soepeler rijgedrag en ultiem comfort 

 

New Holland Agriculture introduceert met de T7-serie een nieuw vormgegeven tractor met 

ECOBlue™ Hi-eSCR-technologie om te voldoen aan de Tier 4B-emissienormen. De nieuwe serie 

met acht modellen, waaronder een nieuw model met standaard wielbasis en een indrukwekkend 

piekvermogen van 225 pk, levert meer vermogen en bruist van de productiviteitsverhogende 

eigenschappen. Luca Mainardi, Hoofd van Tractor and Precision Land Management Product 

Management zei hierover: “De nieuwe T7 biedt de beste technologie en eigenschappen waarover 

New Holland beschikt. Er is veel aandacht aan detail besteed om landbouwers een krachtige en 

uiterst veelzijdige tractor te kunnen bieden, waarmee ze met gemak en in alle comfort de hoogst 

mogelijke productiviteit kunnen behalen. 

 

Nieuwe vormgeving levert functionaliteit met stijl 

 

De nieuwe T7-serie is volledig opnieuw vormgegeven en heeft daardoor een strak en agressief 

nieuw uiterlijk, waarbij vorm onlosmakelijk wordt verbonden met functionaliteit. In de nieuwe 

motorkap zijn de typische New Holland-lampen met kattenogenontwerp verwerkt die nu zijn 

uitgerust met de kenmerkende LED-verlichting. De strak vormgegeven motorkap is voorzien van 

verlengde blauwe zijpanelen die de motorruimte beter beschermen tegen binnendringend vuil en 

puin, terwijl de nieuwe ventilatieopeningen aan de zijkant een extra stijlelement vormen. De 

servicetoegang tot de filters en de koeleenheid is even eenvoudig als altijd, dankzij een 

geïntegreerde ontkoppelingshendel aan de linkerkant van de grille. De slanke daklijn met het 

kenmerkende meeuwenvleugelprofiel is voorzien van een reeks verstelbare, krachtige LED-

werklampen, die nog meer zicht bieden in het donker. Aandacht voor kleine details, zoals een 

geïntegreerde radioantenne, toont aan dat functionaliteit goed samengaat met stijl.  

 

 

 



 

 
 
 
 

ECOBlue™HI-eSCR-technologie levert meer vermogen   

 

De nieuwe T7-serie is uitgerust met een 6-cilinder motor en ECOBlue™ HI-eSCR-technologie 

ontwikkeld door FPT Industrial die voldoet aan de Tier 4B-emissienormen, zonder dat 

uitlaatgasrecirculatie of een roetdeeltjesfilter nodig is. Het uiterst efficiënte 

nabehandelingssysteem zorgt ervoor dat geen afbreuk wordt gedaan aan de 

ontbrandingsefficiëntie om de emissies te verlagen; de motor hoeft alleen maar vermogen te 

genereren. Deze vrijheid bood New Holland de mogelijkheid om de hoogste vermogensniveaus 

van beide wielbasisuitvoeringen van de T7 nog verder op te voeren. Het nominale vermogen van 

de Long Wheel Base is met 5% toegenomen, terwijl dat van de Standard Wheel Base met 9% is 

toegenomen tot 180 pk. Als je daar nog 45 pk van het motorvermogensmanagement bij optelt, is 

de T7.225 een bijzonder krachtige tractor voor die afmetingen en dat gewicht. Om het potentieel 

van dit pakket nog verder te vergroten, zijn nu banden voor de standaard wielbasis leverbaar zo 

groot als 710/70R38. 

Maar denk niet alleen aan het hoge vermogen. Met de HI-eSCR-technologie is New Holland nog 

steeds in staat klanten een 6-cilinder T7 met een relatief laag vermogen te bieden. Veel 

bestuurders zullen altijd de voordelen van een 6-cilinder tractor verkiezen boven een 4-cilinder 

model; met een nominaal vermogen dat met het motorvermogensmanagement van 140 pk wordt 

opgevoerd tot 175 pk, biedt de exclusieve T7.175 de klant dezelfde voordelen.  

 

Productiviteitsverhogende eigenschappen, zoals een nieuw pakket met LED-werklampen 

en ISOBUS Klasse III 

 

De nieuwe T7-serie bruist van de productiviteitsverhogende eigenschappen waardoor de 

bestuurder uiterst efficiënt kan werken. De geheel nieuwe verlichting, die kan worden uitgerust 

met 16 LED-werklampen op de cabine voor een verreikende verlichting over 360 graden, is met 

31.000 lumen vijf keer zo sterk als voorheen. Alle werklampen zijn in het dak geïntegreerd; de 

360 graden draaibare lampen op de hoeken aan de voorkant hebben een grote verstellingshoek 

en kunnen zelfs naar achteren worden gericht of, bijvoorbeeld, omlaag op een bermmaaier of op 

de buitenrand van een breed werktuig. De 360 graden draaibare lampen op de hoeken aan de 

achterkant kunnen ieder afzonderlijk worden uitgeschakeld om verblinding te voorkomen, wat 

vaak gebeurt tijdens het lossen naast een maaidorser. Met deze toonaangevende pakketten met 

LED-werklampen, kunnen bestuurders langer, comfortabeler, veiliger en productiever doorwerken 

in het donker.  

Een hogere productiviteit gaat gepaard met gebruiksvriendelijke automatisering. Er is een nieuwe 

2e generatie Headland Turn Sequencer II ontwikkeld. Met HTS II, bediend vanaf het nu 

standaard aangebrachte IntelliView™ IV-touchscreen, kunnen nu ingewikkelde 

wendakkermanoeuvres worden gecreëerd door een manoeuvre "live" op te nemen of door acties 

en interventiepunten uit een menu te selecteren.  



 

 
 
 
 

Alles is programmeerbaar en bewerkbaar, van het kiezen van de doelsnelheid van de Auto 

Command-transmissie tot het overschakelen naar een camerabeeld vanaf het werktuig. 

Vervolgens wordt het onder een enkele knop ondergebracht. Wat kun je verder nog 

automatiseren? En als het werktuig de controle over de tractor nu eens overnam? De nieuwe T7 

is voorzien van de ISOBUS Klasse III-architectuur, waarmee een compatibel werktuig, zoals een 

New Holland BigBaler, de controle over de tractor, inclusief de rijsnelheid, overneemt. 

Andere extra functies omvatten de afstelling van het inschakelmoment van de Power Shuttle-

koppeling en het regelventielenbeheer. Hiermee kunnen twee hydraulische regelventielen aan de 

4-standenschakelaar op de multifunctionele CommandGrip-hendel worden toegewezen.  

De modellen van de Long Wheel Base worden aan de voorkant voorzien van een nieuwe 

geïntegreerde fronthef met een aftakas met een hoger vermogen, terwijl de optionele frontlader 

van de modellen met de standaard wielbasis een breder frame krijgen voor meer zicht en 

stabiliteit. 

 

Geavanceerde remtechnologie voor meer veiligheid en  betere prestaties 

 

De T7-serie introduceert remsystemen in de landbouw die normaal gesproken alleen op 

commerciële wegvoertuigen te vinden zijn. De geavanceerde remtechnologie van het 

onderscheiden antiblokkeringssysteem (ABS), beschikbaar vanaf de T7.230-modellen, regelt de 

remmen van ieder wiel afzonderlijk, waardoor de voertuigstabiliteit tijdens het remmen op gladde 

ondergronden toeneemt, wat een wenselijke optie is voor degenen die regelmatig betrokken zijn 

bij werkzaamheden voor wegtransport. Bovendien kan de tractor met ABS SuperSteer krappe 

bochten op het veld nemen door automatisch het binnenste achterwiel af te remmen, zodra aan 

het stuur wordt gedraaid. Een contactdoos voor een aanhanger met ABS en een motorrem zijn 

ook individuele opties op alle T7-modellen. Dankzij de motorrem hoeven de normale 

bedrijfsremmen minder vaak te worden gebruikt als van hellingen wordt gereden, doordat de 

compressie van de cilinders van de motor wordt gebruikt om de tractor af te remmen. Tot slot 

vergroten modulaire aanhangerkoppelingen met een breder frame de flexibiliteit aan de 

achterkant van de tractor. 

 

Toonaangevende Horizon™-cabine biedt soepeler rijge drag en ultiem comfort 

 

Het zicht rondom dat de Horizon™-cabine van New Holland biedt, is nog verder verbeterd met de 

eendelige voorruit die perfect zicht biedt. Langere voorspatborden bieden een betere 

bescherming tegen modder, terwijl een op de wisser gemonteerde ruitensproeier ervoor zorgt dat 

het zicht niet wordt belemmerd. Voor de koudere ochtenden kan gekozen worden voor het gemak 

van de optionele voor- en achterruitverwarming.  

 



 

 
 
 
 

De nieuwe T7-serie biedt de beste stoelen in de industrie, met een keuze uit drie comfortniveaus: 

Comfort, Dynamic Comfort en Auto Comfort. De Comfort-stoel is ontworpen met een vering met 

lage frequentie. De Dynamic Comfort-stoel heeft een verbeterde vering met lage frequentie en 

verschillende comfortverhogende eigenschappen, zoals een automatische afstelling van de 

schokdempers, een pneumatishe lendensteun en een 2-standenverwarming. Beide stoelen zijn 

voorzien van een innovatieve draaiende rugsteun die is ontworpen om de bovenrug te 

ondersteunen als de bestuurder zich omdraait om achterom te kijken. De actieve Auto Comfort-

stoel met geïntegreerde temperatuurregeling verlaagt de trillingen van het lichaam tot 40% in 

vergelijking met een stoel met vering met lage frequentie, terwijl afzuigventilators in de stoel vocht 

verwijderen, waardoor de vochtigheid en temperatuur van het oppervlak lager worden. De 

finishing touch is de afwerking van de stoel, bekleed met hoogwaardige stof of leer met fijn 

stiksel; je zou de stoel eerder in een superauto dan in een tractor verwachten. De enige tractor 

met meer stijl dan een T7 is de nieuwe Blue Power T7. De reeds bekende hoogwaardige 

afwerking met blauwe en zilveren metallic lak wordt nu aangevuld met een unieke stoel en 

vloerbedekking. De Blue Power-modellen, beladen met een standaarduitrusting van 

benijdenswaardig niveau, zetten een nieuwe standaard in tractorstijl.   

Op de modellen met een standaard wielbasis zijn de tractorstabiliteit en het comfort vergroot met 

de introductie van de nieuwe dubbelwerkende bedieningslogica op de Terraglide™-voorasvering. 

De modellen vanaf de T7.230 behouden de geavanceerde, semi-actieve ‘Skyhook’-logica.  

 
De reputatie van New Holland Agriculture is gebaseerd op het succes van onze klanten, producenten van 

gewassen, veehouders, loonwerkers, wijnbouwers of vakmensen in de tuin- en parksector. Ze kunnen rekenen op 

het ruimste aanbod van innovatieve producten en diensten met een volledig gamma machines, van tractoren tot 

oogstmachines en verreikers, aangevuld door financieringen op maat. CNH Capital is de financiële partner van  

New Holland en financiert de behoefte aan werkkapitaal en het machinepark van de dealers en biedt concurrerende 

financierings- en huuroplossingen voor de aanschaf, door klanten, van nieuwe en gebruikte machines.  

Een wereldwijd netwerk van uiterst professionele dealers en New Hollands constante zorg voor kwaliteit garanderen 

de ultieme klantervaring. Bezoek www.newholland.com voor meer informatie over New Holland. 

New Holland Agriculture is een merk dat deel uitmaakt van CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) een 

toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim 

assortiment producten en een wereldwijde aanwezigheid.Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: 

www.cnhindustrial.com 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandNL 

http://twitter.com/NewHollandAG 



 

 
 
 
 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 
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