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New Holland T6.180
Motor:

Plus
3

turbodmychadlem přeplňovaný 6-válec s mezichladičem stlačeného vzduchu, zdvihový objem 6 728 cm , jmenovitý
výkon 107kW/145 koní, max výkon 117kW/159 koní, kroutící moment 650 Nm při 1500 ot/min, jmenovitý výkon
122kW/166 koní s EPM, max výkon 129kW/175 koní s EPM, max. kroutící moment 740 Nm s EPM, převýšení
kroutícího momentu 40/40%, 4 ventily na válec, elektronicky řízené vstřikování paliva COMMON RAIL, suchý čistič
vzduchu s předčističem SpinTube, splňuje emisní normu Tier 4b, technologie ECO blue HiSCR, vyhřívací tělísko do sání
pro snadný start za studena, nádrž paliva 230 l, nádrž na AdBlue 40 l, servisní interval výměny oleje 600 Mth,
management otáček motoru ESM
Převodovka:
ElectroCommand 17x16 ECO, řazení převodovky SemiPowershift, 4 rychlostní stupně řazené pod zátěží, 17-tý eko
stupeň - pojezdová rychlost 40 km/hod při ekonomických otáčkách motoru, elektrohydraulický reverz PowerShuttle s
nastavením citlivosti reverzace a pamětí zařazeného rychlostního stupně, automatické řazení IntelliShift až 8
rychlostních stupňů bez vyšlápnutí spojky, polní a silniční režim
Nápravy:
Přední: odpružená náprava TERRAGLIDE Class 3 s elektrohydraulickým ovládáním 100 % uzávěrky diferenciálu a
pohonu přední nápravy TERRALOCK, úhel natočení kol 55°, dynamické přední blatníky 480 mm
Zadní: přírubová náprava HeavyDuty s diskovými HD brzdami chlazenými olejem s prodlouženou životností,
elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu
Zadní PTO
otáčky 540/540 E/1000 s elektrohydraulickou spojkou a funkcí SoftStart, funkce AutoPTO, brzda PTO, ovládáni PTO i
na zadním blatníku
Hydraulický systém:
uzavřený hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem LOAD SENSING, výkon čerpadla oleje 113 l/min,
3
mechanicky ovládané vnější okruhy hydrauliky, beztlaková vratka hydraulického oleje
Zadní tříbodový závěs
elektronická regulační hydraulika NEW HOLLAND, zadní tříbodový závěs kategorie II. a III., vnější válce hydrauliky 2 x 90
mm, maximální zvedací síla na koncích zvedacích táhel 7.864 kg, ovládání zvedacích ramen na zadních blatnících,
rychloupínací koncovky ramen tříbodového závěsu, čepové stabilizátory ramen
Kabina:
odpružená kabina HORIZON, větrání a topení s filtrací vzduchu, klimatizace, sedačka řidiče DeLuxe s vzduchovým
odpružením a otočnou opěrkou, komfortní sedačka spolujezdce, zadní stěrač, hladina hluku 71 dBA, teleskopická
vnější zpětná zrcátka, široké zadní blatníky, rádio s BT, stavitelný sloupek volantu, 8 LED pracovních světel ( 4+4 v
rozích kabiny ) odkládací box, držák monitorů, kožený volant
Příslušenství:
držák závaží se závažím 10x 45kg ( celková hmotnost 547 kg ) 2 okruhový systém vzduchových brzd, výškově
stavitelný etážový závěs s automatickou hubicí 38mm, maják, alternátor 120 Amp, HD baterie 176 Ah s elektronickým
odpojovačem, držák značky ve střeše
Disky a pneumatiky:
přední 480/65 R28, zadní 600/65 R38, pevné disky, bez určení značky pneu

