NEW HOLLAND T7
T7 SPS
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A GAMA DE MÉDIA/ALTA POTÊNCIA
MAIS COMPLETA DO MERCADO.
T7. COMPLETO E INSUPERÁVEL.

MAIS FLEXIBILIDADE E POTÊNCIA
A nova opção de motor eletrônico e transmissão semipowershift da linha de tratores T7 da New Holland apresenta a
melhor relação custo beneficio do segmento, com máquinas versáteis, prontas para qualquer aplicação e equipadas
com sistemas inteligentes que permitem o aumento da potência e torque automaticamente de acordo com as operações
do trator.
CONFORTO E PRAZER ABSOLUTO PARA OPERAR.
A cabine dos tratores T7 é a mais silenciosa do mercado. Os controles laterais proporcionam uma ergonomia fantástica,
com os controles convenientemente posicionados ao alcance da sua mão. A visibilidade é excelente, os acessórios são
de alta qualidade e o assento tem requinte e muito conforto.
ROBUSTO, CONFIÁVEL E VERSÁTIL.
As operações de cultivo requerem muita versatilidade. Os tratores da linha T7 foram feitos para pegar pesado no campo
e enfrentar qualquer tipo de serviço sem comprometer o desempenho e a produtividade.

MOTOR.
O Gerenciamento da Velocidade do Motor
memoriza duas velocidades para comodidade do
operador. Ele melhora o desempenho do motor
porque gerencia o consumo de combustível de
modo a manter uma velocidade precisa. O
gerenciamento é perfeito para aplicações de TDF
(Tomada de Força).
LÍDER EM ENERGIA LIMPA.
Todos os motores New Holland foram projetados
para funcionar 100% com biocombustíveis. Entre
em contato com o concessionário para obter mais
informações.
ATÉ 20% MENOS PESO POR HP DE POTÊNCIA.
O trator moderno precisa ser versátil. Os tratores tradicionais – potentes, mas pesados – estão ultrapassados em
várias aplicações. A vantagem da linha T7 é disponibilizar a potência de um grande trator com uma redução
considerável no peso. Por isso, eles são perfeitos para as aplicações pesadas de tração, trabalhos leves e no
transporte.
CUSTOS OPERACIONAIS REDUZIDOS EM MAIS DE 11%.
O custo operacional dos tratores da linha T7 é o menor do mercado. Em dois anos, esse custo em um T7 chega
a ser 11% menor que em seu principal concorrente. Esse custo inclui combustível, acionadores, peças e serviços.
Em testes de transporte, o T7 provou ser capaz de consumir até 17% menos combustível. No campo, a
produtividade melhorada resulta em mais economia no custo operacional e maior rentabilidade.
O MELHOR NO CAMPO.
Os tratores da linha T7 tem relação peso-potência ideal. Isso significa mais equilíbrio, melhor uso da potência
disponível, menos compactação e mais economia de combustível. Caso seja necessário mais peso para trabalhos
de tração, é possível adicionar lastro a esses tratores, que são estruturalmente fortes para realizar trabalhos
pesados.
GERENCIAMENTO DA POTÊNCIA DO MOTOR ELETRÔNICO:
MAIS POTÊNCIA SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO.
O sistema EPM (Gerenciamento da Potência do Motor) é padrão em todos os tratores T7 Range Command
(SPS), assim como na linha Power Command (FPS) T7 240 e T7 245. O sistema se encarrega de fornecer
potência adicional – sem igual – em transportes exigentes e nas aplicações hidráulicas e de TDF, retornando
automaticamente para a potência nominal quando essas condições deixam de ser exigidas. O resultado é uma
força adicional de um trator de alta potência apenas quando se precisa dela.
MAIS TORQUE, MAIS RENDIMENTO.
O gerenciamento do torque é importante para o desempenho do motor. Com a potência auxiliar, o T7 desenvolve
níveis de torque de até 984 Nm a 1.600 rpm. Em condições rigorosas, o trator mantém essa performance,
reduzindo a necessidade de mudanças de velocidade. Esse torque em baixa rotação permite ao T7 operar com
velocidades mais baixas do motor, o que reduz o consumo de combustível.
PROJETADO PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS
A abertura total do capô aliada ao design avançado do motor conferem aos equipamentos da linha uma
extraordinária facilidade de manutenção, maiores períodos sem interrupção do serviço, chegando a 300 horas de
trabalho entre as trocas de óleo e filtros utilizando óleo convencional.
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TRANSMISSÃO semi power-shift (RANGE COMMAND).

A linha T7 com transmissão Range Command tem o melhor escalonamento de marchas da categoria. Os engates são
realizados sem a utilização de embreagem, de forma suave e sem golpes, tornando as operações fáceis e cômodas
para as longas jornadas no campo.
A transmissão 18 x 6 SPS está disponível para os modelos T7.175, T7.190 e T7.205, com 8 velocidades entre 4 e 12
km/h, garantindo um maior número de velocidades de trabalho, consequentemente, maior economia. Os
equipamentos contam ainda com:
•
•
•
•

Transmissão automática na gama C, para transporte
Alavanca de velocidades com acionamento eletro hidráulico
Inversor eletro hidráulico: manobras fáceis e rápidas
Disco de amortecedor da transmissão mais durável

O PRAZER DA AUTOMAÇÃO
As mais avançadas transmissões SPS proporcionam troca automática dentro da gama no campo e na estrada. Os
limites do câmbio adaptado do “Modo de Campo” foram ajustados para se adequarem à TDF ou ao trabalho de
tração, enquanto a extensão das marchas no “Modo de Estrada” pode ser predefinida para cargas pesadas ou leves.
O Sequenciamento do Giro de Manobras de Cabeceira pode eliminar tarefas repetitivas: o operador pode gravar suas
ações e repeti-las no momento necessário.

ATÉ 25% MAIS PRODUTIVIDADE POR DIA.
SEQUENCIAMENTO DE GIRO DE MANOBRAS DE CABECEIRA
O sistema HTS (Sequenciamento de Giro de Manobras de Cabeceira) é muito simples de instalar e de usar.
Durante uma sequência de giros de manobra de cabeceira executados manualmente, o operador ativa o programa
de registro de HTS. Após ser registrada essa sequência de ações, o HTS poderá ser utilizado para repeti-los,
bastando pressionar um único botão no controlador da transmissão.
A MELHOR MANOBRA DA CATEGORIA.
O controle de tração Terralock™ pode desativar os bloqueios do diferencial e, em seguida, a tração nas 4 rodas,
permitindo um giro mais estreito com a menor quantidade de solo danificado. Basta girar o volante poucos graus
para obter o controle direcional total. É simples e fácil.
O ângulo de giro de 55 graus proporciona excelente manobrabilidade aos tratores da linha T7. Uma bomba
hidráulica garante não só a vazão de óleo para as válvulas remotas, mas também que os sistemas de levante
permaneçam intocados durante o giro.
reduzindo a fadiga do operador.
Dia após dia, a suspensão da cabine e banco pneumático reduzem em até 25%, as cargas de choque que
atingem o operador. O resultado é menos fadiga e mais conforto nas longas jornadas de trabalho.
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TDF E SISTEMA HIDRÁULICO.

Todos os componentes, do menor sensor até a mais pesada engrenagem, são
testados em condições severas para garantir seu perfeito funcionamento. Os testes
da linha T7 incluíram milhares de horas de trabalho no campo, com uma analise
criteriosa da eficiência de cada componente, tornando a confiabilidade um item
padrão nas máquinas da linha.

FORÇA PARA SUPORTAR QUALQUER IMPLEMENTO.
Com implementos maiores e cada vez mais pesados, é
preciso aumentar a capacidade de levante dos tratores para
suportar as condições de trabalho. É por isso que a linha de
tratores T7 da New Holland conta com capacidade máxima
de levante de até 6.616kg a 610mm do olhal.
SISTEMA HIDRÁULICO DURÁVEL.
Os conectores hidráulicos de face plana, utilizados no
projeto da linha T7, reduzem consideravelmente as chances
de vazamento de óleo e as vedações de qualidade superior
impedem a contaminação. A temperatura do óleo hidráulico
foi significativamente reduzida em comparação aos modelos
anteriores e aos dos concorrentes, de modo a proporcionar
um desempenho consistente e um sistema mais confiável.
SISTEMA HIDRÁULICO PRODUTIVO.
Com um fluxo hidráulico de 113 litros por minuto, uma
bomba hidráulica de direção e grande deslocamento
variável, o funcionamento dos tratores da linha T7 não fica
comprometido quando o assunto é potência hidráulica. Em
atividades que exigem maior demanda, como o plantio e o
transbordo, o EPM aumentará a potência do motor para
manter a velocidade de deslocamento.
KIT CANA
A linha também pode receber o exclusivo kit cana da New
Holland, com eixo estendido de 3 metros, que elimina o
pisoteio da soqueira e garante a longevidade do canavial
permitindo o transito das máquinas nas entrelinhas da
cultura. O kit incluí também o freio pneumático e um sistema
de engate específico para transbordos e plantadeiras.
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CABINE
MAIS ESPAÇO E MAIS VISIBILIDADE.

Feita com materiais de altíssima qualidade, a espaçosa cabine proporciona conforto e
visibilidade de 360 graus para o operador, baixo índice de ruído no interior da cabine,
excelente posicionamento dos controles garantem ergonomia excepcional. Essas
características tornam as máquinas da linha T7 as mais silenciosas e confortáveis do
segmento.
Outra característica única da linha T7 são as portas fabricadas em uma peça única de
vidro, por isso abrem amplamente, facilitando o acesso à cabine. Elas são facilmente
abertas por dentro e o operador pode fechá-las do seu assento. São pequenos
detalhes que fazem uma grande diferença.
ALTA PRODUTIVIDADE EM QUALQUER HORA DO DIA.
Uma linha completa de luzes está instalada em todos os modelos. Elas podem ser
direcionadas para se adequarem à aplicação. Os claros e amplos raios luminosos das
luzes de trabalho são facilmente controlados por um painel de comando dedicado.

SISTEMA ELETRÔNICO TESTADO E COMPROVADO.
O sistema elétrico de barramento CAN dos tratores T7 reduz a fiação em 20%, se
comparado aos projetos existentes, e tem 50% menos conectores. Com o monitor
IntelliView™, verificar o diagnóstico tornou-se mais fácil e mais preciso. O rendimento
do motor e o uso de combustível também são mostrados na tela, ajudando o operador
a otimizar as regulagens para minimizar o consumo.
SISTEMA AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO INTELLISTEER™.
A série T7 pode ser considerada um sistema totalmente integrado de Direção
Automática IntelliSteer™, projetado e desenvolvido pela New Holland. Utilizando a
tecnologia DGPS ou RTK e sistemas totalmente integrados, o sistema IntelliSteer™
ajuda a garantir a precisão de passada a passada, de até 2,5 cm quando utilizado o
sinal de correção RTK. O sistema IntelliSteer™ é ideal para semeadura e plantio nas
situações mais severas e melhora significativamente o desempenho e o conforto do
operador. Um benefício adicional no uso da correção RTK com o sistema IntelliSteer™
é a repetibilidade garantida, ano após ano, que está se tornando cada vez mais
importante por causa das modernas técnicas de cultivo. Tudo isso e muito mais, com o
toque de um botão.
INTELLIVIEW IV
A linha de tratores T7 da New Holland sai de fábrica predisposta à instalação do
monitor Intelliview IV que permite a navegação fácil e rápida por todas as informações
da máquina a partir de uma tela touch-screen (sensível ao toque), tornando a operação
do trator ainda mais simples.
Funções básicas do trator como temperatura e consumo de combustível ou funções
avançadas como o piloto automático, controle hidráulico ou a conexão ISOBUS, estão
concentrados em uma única tela que também reúne informações de diagnósticos do
trator, facilitando a manutenção. Tudo de forma simples e intuitiva.
Outro opcional de fábrica da linha T7 é a instalação do piloto automático Intellisteer
(NAVII e Antena 372 liberados para utilizar todos os sinais e correção New Holland),
aumentando a performance e a produtividade dos equipamentos.
Utilizando os sinais de correção New Holland você pode optar entre sinais que vão de
10 cm de precisão (Oministar HP sem repetibilidade), 4 cm de precisão (RTX com
repetibilidade de 50 cm) e 2,5 cm de precisão (RTK com repetibilidade de 2,5 cm
utilizando base RTK – não incluída).
RECEPTOR NH.
O receptor NH pode trabalhar com correção EGNOS, OmniStar ou RTK. Para
aplicações RTK, há um rádio discreto instalado embaixo do receptor.
CONTROLADOR DE NAVEGAÇÃO II.
O Controlador de Navegação II é o principal sistema de controle que corrige,
continuamente, a rolagem, o passo e a mudança de direção.
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Especificações
Modelos

T7.175

T7.190

T7.205

New Holland NEF™ *

New Holland NEF™ *

New Holland NEF™ *

Nível de emissões

Tier 0

Tier 0

Tier 0

Cilindrada

6,7 L

6,7 L

6,7 L

Sistema de injeção

Eletrônica - Commom
rail

Eletrônica - Commom
rail

Eletrônica - Commom
rail

Potência nominal

144 cv (104 kW) @
2.200 RPM

157 cv (114 kW) @
2.200 RPM

182 cv (134 kW) @
2.200 RPM

Potência máxima (ISO TR 14396)

152 cv (112 kW)

168 cv (124 kW)

195 cv (144 kW)

Potência máxima @ EPM™ (com booster)

177 cv (131 kW)

193 cv (142 kW)

209 cv (154 kW)

643 Nm @ 1.400 RPM
(S/ BOOSTER)

690 Nm @ 1.400 RPM
(S/ BOOSTER)

760 Nm @ 1.400 RPM
(S/ BOOSTER)

Reserva de torque

42%

37%

35%

Tanque de combustível

395 L

395 L

395 L

Eletro-hidráulico
terralock™

Eletro-hidráulico
terralock™

Eletro-hidráulico
terralock™

Acionamento

Eletro-Hidráulico

Eletro-Hidráulico

Eletro-Hidráulico

Velocidade

540 RPM &
540/1.000 RPM

540 RPM &
540/1.000 RPM

540 RPM &
540/1.000 RPM

Centro Fechado
(bomba de pistão)

Centro Fechado
(bomba de pistão)

Centro Fechado
(bomba de pistão)

113 L / min

113 L / min

113 L / min

6.616 kg

6.616 kg

6.616 kg

4

4

4

Centro Fechado (Load
Sensing)

Centro Fechado (Load
Sensing)

Centro Fechado (Load
Sensing)

MOTOR
Modelo

Torque máximo

EIXO DIANTEIRO
Sistema Bloqueio
TOMADA DE FORÇA

SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba hidráulica
Vazão no controle remoto
Capacidade de levante a 610 mm do olhal
Quantidade de válvulas remotas
Tipo de válvulas remotas
ESTAÇÃO DO OPERADOR

Cabine

Plataforma

Cabine

Plataforma

Cabine

Plataforma

Cabine padrão luxo

Standard

-

Standard

-

Standard

-

Console ergônomico

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Computador de bordo Intelliview III™

Opcional

-

Opcional

-

Opcional

-

PLM Auto-guidence ready™

Opcional

-

Opcional

-

Opcional

-

Assento pneumático

Standard

-

Standard

-

Standard

-

Ar-condicionado

Standard

-

Standard

-

Standard

-

Peso mínimo de transporte**

6.725 kg

6.025 kg

6.725 kg

6.025 kg

6.725 kg

6.025 kg

Peso máximo admissível

10.500 kg

PESO
10.500 kg

10.500 kg

* Desenvolvido pela FPT Industrial.
** Pesos estimados sem lastro e sem combustivel. Esses valor podem variar com a configurações de rodas.

No seu concessionário:

New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 – CEP 81450-903
Cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
Curitiba – Paraná – Brasil
As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer
conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais
dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento
contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as
especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem
prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram
necessariamente o produto nas condições standard. Alguns opcionais são
produzidos somente sob encomenda.
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www.newholland.com.br
Serviço de atendimento
ao cliente New Holland.
24 horas por dia,
7 dias por semana.
O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente. É
mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o
produtor. Esse contato direto significa mais agilidade no atendimento e
mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais
próxima de você.

