
T7.165 S



Armlænstype Classic 
New Holland motor* FPT Industrial NEF 
Antal cylindere / Indsugning / Ventiler 6 / T / 4 
Opfylder bestemmelserne for motoremissioner Tier 4B / Stage 4 
ECOBlue™ HI-eSCR system (selektiv katalytisk reduktion) l

Maks hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 121/165 
Nominelle hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 110/150
Nominel motorhastighed (omdr/min) 2200
Maks. moment - ISO TR14396 (Nm) 700 ved 1500 omdr/min
Momentstigning (%) 46
Dieseltanks kapacitet som standard / ekstraudstyr (liter) 270 / 330
AdBlue- tankkapacitet (liter) 48
Serviceinterval (timer) 600
Range Command™ transmission 
Range Command semi-powershift (40 km/t) l

Antal gear / med krybegear (FxR) 18x6 / 28x12 
Range Command semi-powershift (40 km/t ECO) O

Antal gear / med krybegear (FxR) 19x6 / 29x12 
Aksler 
Firehjulstræk foraksel l

Terraglide™ forakselaffjedring O

SuperSteer™ foraksel O

Det hydrauliske system 
Closed Centre Load Sensing (CCLS) l

Range Command - Hovedpumpeflow (l/min) 113
Maks. antal ventiler bagpå 4
Lift 
Maks. løftekapacitet ved kugleender (kg) 8257
Maks. løftekapacitet i hele området (610 mm bag kugleender) (kg) 6616
Frontliftens løftekapacitet ved kugleender (i hele området) (kg) 3568
Forberedt til frontlæsser O

Kraftudtag 
Automatisk blød start l

Motorens hastighed ved: 540 / 1000 (omdr/min) 1969 / 1924 
540 / 540E / 1000 (omdr/min) 1969 / 1546 / 1893 
540E / 1000 / 1000E (omdr/min) 1592 / 1893 / 1621 

Frontmonteret kraftudtag O

Kabine 
360° Horizon™ kabine med fire stolper med FOPS - OECD-kode 10 niveau 1 l

Lavt tag / Højt tag l / O
Panoramatag - taglem - Lavt tag / Højt tag l / O
Standard halogen lyspakke - Lavt tag / Højt tag x4 / x8
12 LED’er som ekstraudstyr (Kun højt tag) O

Komfortsæde med sikkerhedssele O

Passagersæde med sikkerhedssele O

Air-condition l

Comfort Ride™ kabineaffjedring O

Foragerautomatik I (HTS I) l

IntelliView™ IV farveskærm med ISO 11783 stik O

Forberedt til IntelliSteer® styring (Kun højt tag) O

ISOBUS klasse III med hastighedskontrol / ISOBUS klasse II  – / O
Range Command optimalt lydniveau i kabine - 77 / 311EEC (dBA) 70
Vægte (Range Command) 
Minimum uden ballast / forsendelsesvægt 
Standard foraksel (kg) 6400
Terraglide™ affjedret foraksel (kg) 6700
Maks. tilladt vægt ved 40 km/t (klasse 4) (kg) 10500

Model T7.165 S

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!
Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. 
Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, 
kan du også ringe på 38323003. 

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden 
forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. 
Bts Adv. - Printed in Italy - 12/16 - TP01 - (Turin) - 170001/DKO

www.newholland.dk

l Standard     O Ekstraudstyr     – Kan ikke fås     * Udviklet af FPT Industrial
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