
Auto Command™



Neem het heft iN haNdeN
T 6  a u T o  c o m m a n d ™

de moderne landbouw evolueert. elke vierkante meter veld en elk uur van de werkdag moeten 
meer opbrengen. U verdient meer comfort en bedieningsgemak. daarom ontwikkelde New holland 
de t6 auto Command™-reeks met drie modellen. Professioneel landbouwer of loonwerker in 
voedergewassen, akkerbouw of transport: de t6 auto Command past perfect. met een aftakas met 
hoog vermogen en een superlage bodemdruk voor minder bodemverdichting en een eindeloze 
versnellingskeuze is hij bovendien de ideale tractor voor groentetelers.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_140_Autocommand_13_001
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de t6 is uitgerust met de meermaals bekroonde en internationaal 
geprezen auto Command™-transmissie. Ontworpen, ontwikkeld 
en gebouwd in het speciale transmissiecentrum van New holland 
in antwerpen, België is deze transmissie de natuurlijke evolutie 
van de t7 auto Command™-modellen en maakt gebruik van een 
intuïtieve bedieningslogica. tot nu toe rolden meer dan 10.000  
auto Command™-transmissies van de band, die garant staan 
voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid en duurzaamheid.

I n n o v a T I e  T e n  d I e n s T e

vaN de mOderNe 
laNdBOUw
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Precieze snelheidscontrole

U kunt de snelheid van de T6 Auto Command 
tot op 0,01 km/uur afstellen. Het resultaat?  
U rijdt tegen de juiste snelheid voor elke 
bewerking, of dit nu de precisiesnelheid is 
voor balen persen, de specifieke snelheid voor 
planten of zaaien met de hand, of zelfs voor 
het spuiten.

Supervlot schakelen

De T6 Auto Command glijdt over het veld 
of de veldwegen dankzij een geavanceerde 
logica voor transmissiecontrole. Schokken 
behoren tot het verleden en u hebt door het 
hele versnellingsgamma het gevoel alsof u op 
lucht rijdt. Schakelen? U merkt er niks van.
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eenvoudige bediening. efficiënte prestaties.

De T6 Auto Command biedt op elk gebied de meest 
intuïtieve en gebruiksvriendelijke bedieningslogica. 
De transmissie werd oorspronkelijk ontworpen rond 
en verfijnd met de input van echte landbouwers. 
Daarom werden eigenschappen ontworpen met een 
mechanische efficiëntie tot 100%, om perfect aan de 
meest gebruikte oogst- en transportsnelheden te 
voldoen. Efficiëntie verhogen. Geld besparen.
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Indrukwekkende grip

Gebruikers van de tractorreeksen T7, T8 en T9 en bestuurders 
van FR veldhakselaars zijn vertrouwd met de multifunctionele 
CommandGrip™-hendel. Hij beschikt over een gebruiksvriendelijke, 
force based logica: gewoon de CommandGrip™ vooruit duwen om de 
voorwaartse snelheid te verhogen en terug trekken om te vertragen. 
Hoe verder u duwt, hoe sneller u gaat. Eenvoudig, niet? De zachte 
knoppen zijn een plezier om in te drukken en wanneer u ‘s avonds 
laat werkt, zorgen de knoppen met achtergrondverlichting dat u 
meteen de bediening ziet die u nodig hebt.

De T6 Auto Command staat garant voor de ultieme ergonomische, intuïtieve 
bediening. Alle belangrijke bedieningen liggen perfect in de hand om ook 
aan het einde van een lange, productieve dag nog uiterst comfortabel te 
werken. De meermaals bekroonde SideWinder™ II-armleuning is volledig 
aanpasbaar en bevat de meest gebruikte bedieningen.

I N T U Ï T I E V E  E r g o N o m I s c h E

CONTROLE
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De meest comfortabele cabine van de industrie

De Horizon™-cabine is nog steeds de norm wat bestuurderscomfort 
betreft. De T6 Auto Command werd uitgerust met een geüpgrade cabine 
voor nog luxueuzere bediening. Het ruime interieur biedt uitstekend 
zicht bij alle toepassingen. Het interieur werd nog verbeterd door de 
voornaamste bedieningen te verplaatsen naar een makkelijk bereikbare 
positie in het plafond: airconditioning, verlichting en Bluetooth-
radiobediening werden in een ergonomische cluster samengebracht. 
Twee extra opslag- en oplaadpunten werden toegevoegd, perfect voor 
mobiele telefoons of CB-radio’s. Kortom: u houdt steeds de vinger aan 
de landbouwpols.

De ultieme luxelandbouw

Til comfort naar een hoger niveau en kies het optionele luxepack met 
volledig lederen stuurwiel en dik tapijt.

breedbeeldlandbouw

De vermaarde IntelliView™-monitors bieden landbouw met een 
kleurentouchscreen. Met de gebruiksvriendelijke interactieve interface 
kunt u een hele resem bedieningsparameters controleren en monitoren, 
waaronder automatische IntelliSteer®-navigatie voor het ultieme in 
precisielandbouw. Voor bewerkingen die uiterste precisie vergen, 
zoals groenteteelt, is de optionele, 26,4 cm IntelliView™ IV-monitor de 
standaardkeuze.

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=T6_Autocommand_G_13_002B
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de t6 auto Command gaat prat op een uitstekende vermogen-
gewichtsverhouding van nauwelijks 30 kg/pk. U bespaart geld want u 
sleept geen extra gewicht mee en vermindert de bodemverdichting die uw 
opbrengst beïnvloedt. wilt u meer? wat dacht u van een hydraulisch debiet 
van 125 liter/minuut, vier elektronische kleppen achteraan en drie centraal 
gemonteerde kleppen, samen met een ingebouwde joystick? Klinkt als 
muziek in de oren van elke landbouwer.

v e r m o g e n  m e T
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Productieve controle

De T6 Auto Command™-reeks met drie modellen ontwikkelt 
maximaal vermogen met EPM van 143 tot 163 pk vanuit een 
krachtige en efficiënte New Holland viercilinder NEF-motor. 
Deze geavanceerde motor levert een indrukwekkend koppel van 
wel 676 Nm tegen slechts 1500 tpm en garandeert een hoog 
vermogen in een compact en wendbaar pakket.

het rendement behouden. altijd.

De T6 Auto Command heeft nog een extra 33 pk in huis 
dankzij de Engine Power Management-technologie. Dit 
betekent dat u ook bij veeleisende transport-, hydraulische 
en aftakastoepassingen blijft rijden. Dankzij de uitstekende 
overgangsrespons, eenvoudig gezegd: wanneer de belasting op 
de motor toeneemt, reageert de T6 Auto Command nog sneller;  
u zult uw productiviteit zien toenemen.

Krachtig respect

De beste ECOBlue™ SCR-technologie verlaagt uw brandstoffactuur 
tot 10% en verkleint de ecologische voetafdruk van uw bedrijf 
aanzienlijk. Ga naar www.carbonid.newholland.com om te zien 
hoeveel u de koolstofuitstoot kunt verminderen!
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U kunt kiezen uit een compleet gamma New holland navigatie-
oplossingen die u volgens uw individuele noden kunt laten aanpassen. 
indien u uw opbrengst wilt verhogen terwijl u uw input optimaliseert,  
is Precisielandbeheer precies wat u nodig hebt.

n a v I g a T I e - o p l o s s I n g e n

OP maat
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Flexibel aanbod inzake fronthef en assen

De T6 Auto Command biedt een volledig geïntegreerde fronthef en aftakas die verkrijgbaar 
is over het hele assengamma. De standaardas is ideaal voor de meeste handelingen.  
De SuperSteer™-vooras heeft een superscherpe draaihoek van 65° om efficiënt te 
draaien op de kopakker voor toepassingen in rijgewassen en een ongeëvenaarde 
wendbaarheid op het erf. In combinatie met de hef, volgen de hefarmen de draaihoek 
om de wendbaarheid op peil te houden. De Terraglide™-vooras heeft een volledig 
geïntegreerde vering vooraan voor een zijdezachte rit op het veld en op de weg. Standaard 
op modellen met 50 km/u voor ultiem transportcomfort en veiligheid. 

Handenvrije ondersteunde navigatie

Het EZ-Pilot™-systeem is het eenvoudigste 
handenvrije navigatiesysteem dat er is. De 
bedieningsmodule is volledig in de stuurkolom 
geïntegreerd voor een gestroomlijnde afwerking 
van de cabine. Stippel uw weg gewoon uit met 
de New Holland PLM®-software en u blijft op het 
goede spoor. U kunt zich concentreren op uw werk.

Perfectie tot op de centimeter

De T6 Auto Command zal binnenkort compatibel 
zijn met de volledig ingebouwde automatische 
New Holland IntelliSteer®-navigatie. Met RTK-
correctiesignalen is het hele jaar door een 
pass-to-pass-nauwkeurigheid van 1-2 cm 
mogelijk. In combinatie met de IntelliView™ IV-
ultrabreedbeeldmonitor hebt u precisielandbouw 
binnen handbereik. Perfect voor toepassingen op 
de wendakker.
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ModelleN  T6.140 AUTo CoMMANd™ T6.150 AUTo CoMMANd™ T6.160 AUTo CoMMANd™
New Holland-motor*  NEF NEF NEF
ECOBlue™ SCR-systeem (Selectieve Katalytische Reductie)  ●  ● ●

Aantal cilinders / Inhoud (cm3) 4 / 4485 4 / 4485 4 / 4485
Max. vermogen met EPM - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 105 / 143 113 / 154 120 / 163
Nominaal vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 81 / 110 89 / 121 96 / 131
Max. koppel met EPM - ISO TR14396 (Nm) 590@1500 634@1500 676@1500
Koppelstijging standaard / EPM (%) 41 / 41 41 / 42 41 / 41
Onderhoudsinterval  (uren) 600 600 600
Continu Variabele ‘Auto Command™’-transmissie  ● ● ●

Actieve StopStart-functie  ● ● ●

Continu Variabele ‘Auto Command™’-transmissie (50 km/u ECO)  O O O
Minimumsnelheid / Maximumsnelheid (km/u)  0,02 / 40 @ 1550 tpm 0,02 / 40 @ 1550 tpm 0,02 / 40 @ 1550 tpm
Continu Variabele ‘Auto Command™’-transmissie (50 km/u ECO)  O O O
Minimumsnelheid / Maximumsnelheid (km/u) 0,02 / 50 @ 1750 tpm 0,02 / 50 @ 1750 tpm 0,02 / 50 @ 1750 tpm
Assen
Terraglide™-voorasvering  O O O
SuperSteer™-vooras  O O O
Terralock™-functies  O O O
Draaicirkel met geveerde Terraglide™- / SuperSteer™-vooras (mm) 4040 / 3755 4040 / 3755 4040 / 3755
Hydraulica
Loadsensing met gesloten center (CCLS)  ● ● ●

Hoofdpompdebiet / Pompdruk (Lpm / Bar) 127 / 210 127 / 210 127 / 210
Elektronische trekkrachtregeling (EDC)  ● ● ●

Regelkleppen
Max. aantal elektrohydraulische kleppen achter  4 4 4
Max. aantal centraal gemonteerde kleppen  3 3 3
Centraal gemonteerde joystickbediening  O O O
Hefinrichting
Max. hefvermogen aan kogeleinden (kg) 7864 7864 7864
Hefvermogen fronthef aan kogeleinden (doorheen het bereik) (kg) 3200 3200 3200
Voorladervoorbereiding  O O O
Aftakas
Motortoerental bij: 540 / 540E / 1000 (tpm) 1969 / 1546 / 1893 1969 / 1546 / 1893 1969 / 1546 / 1893
Automatisch aftakasmanagement  O O O
Aftakas vooraan (1000 tpm)  O O O
Remmen
Optionele pneumatische aanhangwagenrem  O O O
Elektronische parkeerrem  ● ● ●

Cabine
Laag dak  O O O
Lederen Auto Comfort™-stoel met veiligheidsgordel  O O O
SideWinder™ II-armleuning met elektronische aanpassing  ● ● ●

CommandGrip™-hendel  ● ● ●

Comfort Ride™-cabinevering  O O O
IntelliView™ IV-kleurenmonitor met ISO 11783-connector  O O O
IntelliSteer®-navigatie voorbereiding  O O O
Optimaal geluidsniveau in de cabine - 77/311EEC (dBA)  71
Gewichten
Minimaal onbelast / verzendgewicht (kg) 4950 4950 4950
Max. toegelaten gewicht (kg) 9000 9000 9000
Afmetingen achterbanden**  16.9R38 16.9R38 16.9R38
Minimumbreedte (mm) 2280 2280 2280
Hoogte vanaf het midden van de achteras tot dak van de cabine met Comfort Ride™-vering (mm) 2165 2165 2165
Wielbasis voor Terraglide™ geveerde as (mm) 2439 2439 2439

● Standaard     O Optioneel     * Ontwikkeld door FPT Industrial     ** Andere achterbanden dan deze vermeld zijn verkrijgbaar: 16.9R38, 18.4R38, 480/70R38, 540/65R38, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38
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