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SİZİN İÇİN TASARLANDI
T6 Ser�s� global olarak gel�şt�r�lm�ş, tüm ç�ftç�ler�n talep ve �ht�yaçlarını 
karşılayab�lecek şek�lde d�zayn ed�lm�şt�r. Daha fazla güç, daha fazla yük taşıma 
kapas�tes�, daha fazla konfor, daha kompakt ölçüler �le; daha üstün manevra 
kab�l�yet�, daha �y� dış görünüm, bunların tümü yen� T6 ser�s�nde b�r araya geld�.

T6 Auto Command Serisi

Model S�l�nd�r Nom�nal Maks�mum D�ng�l  Ağırlık
 Sayısı Güç (hp) Güç (hp) Açıklığı (mm) (kg)

T6.145 4 116 145 2642 5430

T6.155 4 125 155 2642 5430

T6.165 4 135 169 2642 5490

T6.175 4 145 175 2642 5490

T6.180 6 145 175 2642 5610
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Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2
145 HP’ den 175 HP’ ye motor 

seçenekler�

Modern ve agres�f 
kaporta d�zaynı

Tesc�ll� New Holland ked� 
gözü far tasarımı

Terragl�de™ ön aks 
süspans�yonu

HTS II tarla başı dönüş 
otomasyon s�stem�
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T6 Auto Command Serisi

Auto Command™ sürekl� 
değ�şken oranlı

şanzıman teknoloj�s�

Yormayan, konforlu 
koltuklar ve

Comfort R�de™ 
kab�n süspans�yonu

Sess�z ve konforlu 
Hor�zon™ kab�n

69dB(A) 

Gen�ş sunroof

6218 kg kaldırma 
kapas�tes�

Terralock™
otomat�k çek�ş 
kontrol s�stem� 
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HORİZON™ KABİN; 
DAHA FAZLA İÇ HACİM 
DAHA İYİ GÖRÜŞ
Mükemmel b�r görüş açısı mı �st�yorsunuz ? Çözüm New Holland 
tarafından sunulan, sınıfında l�der Hor�zon™ kab�n. Tek parça ön 
cam, tarlada, yolda her koşulda en yüksek üretkenl�k ve yüksek 
görüş kab�l�yet� sunar. 69 db(A) ses sev�yes� �le uzun saatler 
yorgunluk duymadan çalışab�l�rs�n�z.
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İk� adet’ e kadar �steğe
göre konf�güre ed�leb�l�r 
elektro-h�drol�k valf 
kontroller�.

Droop kontrol özell�ğ� ayar butonu; Otomat�k ve 
ya Cru�se mode �le çalışılırken, ayarlanan hedef 
hıza ulaşmak �ç�n maks�mum motor devr� 
bel�rleneb�l�r. bu sayede etk�n b�r yakıt tasarrufu 
sağlanır. PTO modu seç�l� olduğu zaman �se;  
droop kontrol özell�ğ� sayes�nde, kabul ed�leb�l�r 
PTO devr� düşüşü önceden ayarlanab�l�r.

Ergonom�k olarak 
yerleşt�r�lm�ş, 
motor devr� 
kontrol levyes�.

Sürüş modları seç�m butonu;
Otomat�k mod: �sten�len hedef hıza ulaşıldıktan sonra,
Auto Command şanzıman, motor ve transm�syon
parametreler�n� bu hızı korumak �ç�n otomat�k olarak ayarlar.
Cru�se mod (yol modu): Operatör �sted�ğ� hedef hızı ayarlayab�l�r 
ve butona dokunulması �le devreye alınab�l�r. Bu mod �le yakıt 
ekonom�s� sağlanır ve ver�ml� şek�lde hız sab�tlen�r
Manuel mod: Operatör, arzu ed�len �lerleme hızını ve motor 
devr�n�, b�rb�rler�nden bağımsız olarak ayrı ayrı ayarlayab�l�r
PTO mod: Bu mod seç�ld�ğ�nde ve PTO devrede olduğunda,
Auto Command s�stem�, motor devr�n� sab�t tutar.

26.4 cm renkl� ve 
dokunmat�k ekranlı 
Intell�V�ew™ mon�tör.

Ops�yonel Intell�Steer® 
auto-gu�dance otomat�k 
dümenleme s�stem�.

Arka bağlantı kolları, 
alçaltıp-yükseltme butonu. 
(levye arkası sh�ft
tuşları �le ön askı kolları
kontrolü mevcutsa) 

İler�-ger� hareket yön seç�m� 
butonu elektroh�drol�k 
powershutle koluna 
müdahale etmeden, butonlara 
basarak hızlı b�r şek�lde 
�lerleme yönü seç�leb�l�r. 

Tarla başı dönüş otomasyon 
s�stem� (HTS II) hafıza ve 
akt�vasyon butonu.

Hedef hız
ayarlama
butonu.

Hedef hızları
seç�m butonları,
3 farklı hız arasında 
seç�m yapılab�l�r.
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Ön ataçman
kontrolü �ç�n
�steğe bağlı 
çok fonks�yonlu
Joyst�c.



T6 Auto Command Serisi

SİDEWİNDER™ II
KUMANDA KONSOLU
Tüm T6 Auto Command™ traktörler; T7 ser�s� traktörlerde yaygın olarak kullanılan, 
kend�n� �spatlamış, ödüllü, S�deW�nder™II kumanda konsolu �le donatılmıştır. 

Elektron�k, S�deW�nder™II konsolu 
poz�syon ayar düğmeler�.

Arka bağlantı kolları
h�drol�k kontrolü.

Elektron�k kontrollü
h�drol�k çıkışlar.

Gel�şm�ş entegre 
kontrol panel�.

Gel�şm�ş H�drol�k 
S�stem Ayarları.

Ön ve Arka PTO 
kavrama butonları.
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ECOBLUE™ HI-ESCR2 
TEKNOLOJİSİ 
Yen� T6 ser�s� traktörler 
ECOBlueTM HI-eSCR2 
teknoloj�ler�n� kullanarak, 
sadece AdBlue kullanımı �le 
Stage V egzoz em�syon 
sev�yeler�n� yakalar

STAGE V dah�l�ndek� 
ECOBlueTM HI-eSCR2'de, 
HI-eSCR üzer�ne ek
f�ltre s�stem� dah�l ed�l�p,
NOx gazı kontrolü
artırılarak part�kül
sev�yes� düşürülmüştür.
Bu sayede s�l�nd�r bloklarına 
alınan tem�z hava çok �y� 
yanma sağlar ve mümkün 
olan en ver�ml� şek�lde tork 
ve güç elde ed�l�r.

Temizleme
katalizörü (CUC)

Dizel oksidasyon
katalizörü (DOC)

Dozajlama modülü

Viskoz fan

NEF motor

AdBlue
sağlayıcı

DEF/AdBlue
deposu

Karışım
borusu

SCR haznesi
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T6 Auto Command Serisi

MOTOR GÜÇ YÖNETİM
SİSTEMİ (EPM)
T6 ser�s� Stage 5 motorlu traktörler,
EPM s�stem� sayes�nde; kuyruk m�l�, 
transm�syon ve h�drol�k güç 
gereks�n�mler�nde, anlık olarak
34 HP motor gücüne varan güç artışları 
sağlayarak her türlü zorluğun üstes�nden 
gel�r. Bu sayede, �ht�yaç duyulduğunda 
yeterl� güç ve torku sunarak,
yakıtı en ver�ml� şek�lde kullanır.

YAKIT EKONOMİSİ
Esk� modellere göre beyg�r gücü artmış
olsa b�le yakıt tüket�m�nde herhang� 
b�r artış �le karşılaşmayacaksınız.
Daha yüksek güce daha az yakıt
(D�zel + AdBlue) �le er�şeceks�n�z.

UZUN SERVİS ARALIKLARI
Stage V em�syon sev�yes�ne 
sah�p T6 ser�s� traktörlerde daha da uzun 
serv�s aralıkları sayes�nde, daha az
masraf �le daha fazla �ş yapacaksınız.

GÜCÜNÜ FIAT’TAN ALAN MOTOR TEKNOLOJİSİ
F�at FPT motor gel�şt�rme grubu ve New Holland
grubunun tecrübeler� b�rleşt�r�lerek yapılan
Stage V em�syonuna sah�p motorlar en yüksek
performans �ç�n üret�lm�şt�r.
Her Zaman Öncü: 1980’l� yıllarda F�at Common ra�l
motor teknoloj�s�n� �cat etm�şt�r. İlk olarak bu teknoloj�
TS-A ser�s� traktörlerde kullanılmaya başlanmıştır.

Gücü Kanıtlanmış: FPT motorlar 1995 yılından ber�
SCR teknoloj�s�nde öncülük yapmaktadır. Bu zamana kadar
b�r m�lyonun üzer�nde tarım, �nşaat mak�naları vb. tüm ağır
h�zmet t�p� araçlarda SCR teknoloj�s�ne sah�p motor üret�m�
gerçekleşt�rm�şt�r. Ödüllü HI-eSCR çözümü sunan motoru
yıllardır çok detaylı şek�lde
test ed�lm�ş ve sayısız ödüle
layık görülmüştür.

YOL KONUMUNDA GÜÇ YÖNETİM SİSTEMİ
Tüm T6 Auto Command ser�s� traktörlerde standart olarak 
sunulan yol konumunda güç yönet�m s�stem� �le; traktör yük 
altındayken, motor otomat�k olarak daha düz doğrultuda 
b�r güç eğr�s� sağlar ve yüklenmelere karşı devr�n� korur.
Bu özell�k sayes�nde, özell�kle yüklü halde rampa 
çıkışlarında �sten�len �lerleme hızından ödün ver�lmez. 

Stage V

Zaman

M
o

to
r 

D
ev

ri

Geliştirilmiş Tepki Süresi

Stage V ECOBlue HI-eSCR 2 Tier 3

Motor Hızında Düşüş

Yükleme Anı

Performans

Daha çevreci
motor

Daha uzun
servis-bakım aralığı

Daha düşük
CO2 salınımı
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AUTO COMMAND™ CVT SÜREKLİ DEĞİŞKEN ORANLI SARSINTISIZ TRANSMİSYON
New Holland tarafından d�zayn ed�len b�r çok ödül sah�b� Auto Command™
Sürekl� Değ�şken Transm�syon, T6 ser�s�nde dört farklı sürüş modu �le ver�m�n�z�
maks�muma çıkartıyor. Bu noktalar hassas b�r şek�lde en fazla kullanılan ağır sürüm �şler�nde, 
�k�nc�l toprak �şlemelerde, yolda yüksek hızlarda ve balyalama, b�ç�m �ş� gerekt�ren yüksek tarla 
hızlarını kapsayacak şek�lde tasarlanmıştır. Ç�ft kavrama kontrollü kavrama s�stem� bu ver�ml�l�ğ�
b�r üst düzeye taşımaktadır. Başka b�r değ�şle T6 AC ser�s� traktörler; mekan�k şanzımanlı 
traktörler kadar az güç kaybı �le üstün ver�ml�l�k ve sonsuz v�tes oranını �le yüksek hassas�yet
ve kullanım konforunu b�r arada sunab�lmekted�r.
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Hidrostatik
Motor

Planet
dişli grubu

Kuyruk mili ve
hidrolik pompa

tahrik çıkışı

Motordan gelen
hareket

A + B
kavrama paketleri

Transmisyon
çıkışı

 H�ç kademe geç�ş� olmadan tüm hızları yakalama olanağı �ç�n tek yapmanız gereken
 0,03 km/saat �le 40 km/saat arası hızları hedef hız olarak ayarlamanız. 

 “Aklınızı okuyan” transm�syon, CommandGr�p™ çok fonks�yonlu kumanda kolu kullanma t�p�n�ze
 göre tepk� ver�r.  Kolu yavaş �lerlemek �ç�n yavaş, hızlı �lerlemek �ç�n de hızlı �tmen�z yeterl�d�r. 

 4 ayrı sürüş modu �le tam �ht�yaçlarınıza göre: Otomat�k, manuel, kuyruk m�l� ve yol modları. 

 Motor hızını gerekl� olan maks�mum �lerleme hızınıza göre ayarlayarak (Droop Control)
 maks�mum yakıt  ekonom�s� elde edeb�l�rs�n�z. 

 Akt�f Stop/Start s�stem� �le traktörünüzün yük altındayken �ler� ve ger� g�tmes� engellen�r.



T6 Auto Command Serisi
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MİNİMUM MOTOR DEVRİNDE MAKSİMUM ÇEKİ GÜCÜ VE TASARRUF
New Holland motorları Auto CommandTM transm�syonun avantajı sayes�nde çalışab�lecek
m�n�mum motor devr�nde maks�mum torku elde eder. Bunu yaparken de yakıt sarf�yatınızı m�n�mumda tutar. 
Standart olarak sunulan Eko CVT transm�syon sayes�nde 40km/saat �lerleme hızına düşük motor devr�nde 
ulaşarak ekonom�k b�r kullanım garant� altına alınır.

TARLA VE YOL KONUMUNDA PÜRÜZSÜZ GÜÇ AKTARIMI
0,03 �le 40 km/saat arasındak� hızları h�çb�r sarsıntı olmadan yakalar. Sarsıntının olmaması traktör üzer�ndek� 
ekstra yükü ortadan kaldırır, �ş�n devamlılığını sağlar ve yakıt ekonom�s�n� arttırır.

TERRALOCK™ OTOMATİK ÇEKİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
Terrolock™ olarak �s�mlend�r�len, yen�l�kç� çek�ş yönet�m s�stem� �le;
�ht�yaç duyulduğunda ön aks tekerler�ne gücün aktarılması,
ön ve arka d�ferans�yel k�ltler�n�n devreye sokulup - çıkarılması g�b�
tüm �şlemler otomat�k olarak gerçekleş�r. S�stem tüm bu �şlemler� 
yaparken, d�reks�yon açı sensörler� �le tekerler�n dönüş açısını da
d�kkate alır. Sonuç olarak, her türlü şartta, üstün çek� yeteneğ�, daha �y�
manevra kab�l�yet� ve aktarma organları üzer�nde daha az baskı oluşur.



STANDART ÖN AKS SÜSPANSİYON SİSTEMİ
T6 Ser�s� traktörlerde standart olarak sunulan
Terragl�de™ ön aks süspans�yon s�stem� sayes�nde,
tarla şartlarında üstün çek� yeteneğ� sağlanırken, yol 
sürüşler�nde, engebelerden etk�lenmeden,
yüksek operator konforu garant� ed�l�r. 

Comfort R�de™  kab�n
süspans�yonu �se tekerlerden
gelen darbe ve t�treş�m
etk�s�n� %25 azaltarak,
operatörün uzun saatler
boyunca yorulmadan 
çalışab�lmes�ne 
katkıda bulunur.

ÖN HİDROLİK-PTO
OPSİYONU
T6 Ser�s� traktörlerde 
�steğe bağlı olarak sunulan, 
ön H�drol�k – PTO özell�ğ� 
�le ver�ml�l�ğ�n�z� arttırın, 
traktörünüzden maks�mum 
düzeyde fayda sağlayın. 
Standart olarak sunulan 
Auto PTO özell�ğ� 
sayes�nde, tarla başı 
dönüşlerde ön ve arka
PTO kontrolü otomat�k 
olarak gerçekleş�r.

ARKA ASKI KOLLARI
VE HİDROLİK SİSTEM
T6 Ser�s� arka askı kolları 
ve h�drol�k s�stem� en ağır 
ek�pmanlar �le çalışılması 
durumunda dah�, yüksek 
performans ve uzun 
kullanım ömrünü garant� 
eder. Askı kollarını ve 
PTO kontrolünü, 
çamurluk üzer�nden 
kontrol edeb�l�rs�n�z.

14

Motor yağı
kontrolü için

kaputu kaldırmaya
gerek yoktur
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UZUN SERVİS BAKIM
ARALIĞI VE KULLANIM
BAKIM KOLAYLIĞI
T6 Ser�s� traktör sah�pler�, traktörler�n�n uzun serv�s bakım aralıkları ve 
bakım sırasında kolay ve hızlı er�ş�m düşünülerek d�zayn ed�lm�ş yapısı �le, 
tarla �şler�ne daha fazla zaman ayırab�leceklerd�r.

Kolay erişimli
ve ilave alet

gerektirmeden
değişebilir motor

hava filtresi

Soğutma grubu
elemanlarına erişim

oldukça kolaydır

39,5 litre kapasiteli AdBlue tankı,
yakıt depose yanına konumlanmış olup, 

doldurulması oldukça rahattır.

Hidrolik yağ seviyesi
 arka kısma konumlanmış 

seviye göstergesinden 
kolayca takip edilebilir

Kolay kabin hava filtresi 
değişimi

Tek parça geniş açı ile açılan
motor kaputu ile

rahat erişim



Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

/NewHollandAGTurkiye /newhollandagtr 444 0 648www.newholland.com.tr

  T6.145  T6.155  T6.165  T6.175  T6.180
MOTOR     
Marka / Silindir Sayısı     NEF - 4     NEF - 6
Emisyon Seviyesi      Stage 5    
ECOBlue™ HI-eSCR 2 Sistemi      Standart    
Yakıt Enjeksiyon Sistemi                         Yüksek Basınçlı - Common Rail    
Motor Hacmi (cm3)    4485     6728
Silindir Çapı ve Strok (mm)     104 x 132    
Maks. EPM Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)] 107/145  114/155  124/169  129/175  129/175
Maks. Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)] 92/125  99/135  107/145  114/155  116/158
Nominal EPM Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)] 96/131  103/140  114/155  118/160  121/165
Nominal Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)] 85/116  92/125  99/135  107/145  107/145
Nominal Motor Devri (d/dk)     2200    
Maks. EPM Motor Torku - ISO TR14395 (Nm @ rpm) 590 @ 1500  640 @ 1500  700 @ 1500  700 @ 1500  738 @ 1500
Maks. Motor Torku - ISO TR14396 (Nm @ rpm) 528 @ 1500  560 @ 1500  605 @ 1500  650 @ 1500  650 @ 1500
Tork Artışı / EPM (%) 41 / 42  40 / 43  40 / 42  40 / 37  40 / 40
Motor Devri Yönetim Sistemi      Standart    
Yakıt Tankı Kapasitesi (l)     218    
AdBlue Tankı Kapasitesi (l)     39,5    
Auto Command Sürekli Değişken Oranlı Şanzıman      Standart    
Hassasiyet Ayarlı Powershuttle      Standart    
Kolçak Tip Kumanda       Standart    
Aktif Stop-Start Fonksiyonu      Standart    
Min. Maks. Hız - 1.550 d/dk (km/h)     0.02 / 40    
ELEKTRİK SİSTEMİ     
12 Volt Alternatör (Amper Saat)     120    
Batarya Kapasitesi (CCA/Amper Saat)     800/140    
AKSLAR     
Terralock™ Otomatik Çekiş Kontrol Sistemi      Standart
Terraglide™ Ön Aks Süspansiyonu      İsteğe Bağlı    
Dümenleme Açısı - 4WD / Terraglide™ Ön Aks (°)     55 / 55    
Dönüş Yarıçapı 4WD / Terraglide™ Ön Aks Süspansiyonlu (mm)     4600    
HİDROLİK     
Adaptif Basınç ve Akış Kontrollü Pompa -CCLS      Standart    
Ana Pompa Debi ve Basıncı (l/dk - Bar)     150 / 210    
Hidrolik Güç Çıkışı Sayısı ve Tipi      8 adet- Elektronik    
Hidrolik Orta Kol      Standart    
Elektronik Çeki Kontrol Sistemi      Standart    
Çift Hatlı Hidrolik Römork Freni      Standart    
Maks. Kaldırma Kapasitesi (kg)     6218    
KUYRUK MİLİ     
Auto PTO Özelliği      Standart
Devir Seçenekleri (d/dk)     540 - 540 E - 1000    
Motor Deviri @540 PTO Deviri (d/d)      1,969    
Motor Deviri @540E PTO Deviri (d/d)      1,546    
Motor Deviri @1000 PTO Deviri (d/d)      1,893    
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR     
Ön Lastik Ebatları      380/85R28 (14.9R28)    
Arka Lastik Ebatları      460/85R38 (18.4R38)    
Dingil Açıklığı - Std. 4WD Akslı (mm)     2642    
Dingil Açıklığı - Std. Ön Aks Süspansiyonlu İle (mm)     2684    
Toplam Traktör Ağırlığı - Ek Ağırlıksız (kg) 5680  5680  5740  5740  5860

MODELTEKNİK BİLGİ


