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Tekst en foto’s: Frits Huiden

New Holland T7050 maakt schoon schip
Hij zou de problemen van de New Holland TM trekkers niet kennen en
biedt daarbij een stillere common-rail motor,TSA cabine, soepelere
schakeling en de Intelliview II terminal. We hebben het over de T7000.
Tijd voor een ruige proefrit met de T7050.

D

e T7000 kan de hele geschiedenis van de
TM long base modellen doen vergeten.
De New Holland TM 175 en 190 hadden
last van een soms matige kwaliteit. Met de actie
TM Endurance Trail wilde New Holland bewijzen dat dit over was. Het deed het vertrouwen
weer rijzen en de oude voorraad slinken. New
Holland pakte daarbij de kwaliteitsbeheersing
in de fabriek in het Engelse Basildon flink aan
met intensieve testen en controles. De T7000
maakt zo definitief schoon schip. Zo lijkt het
ook na een proefrit over bergweggetjes in het
Zuid-Spaanse Marbella.

Vrachtwagengeluid

New Holland T7050
Vermogen (kW/pk)
Idem (kW/pk), incl. boost
Transmissie
Hydrauliek (l/min)
Hefvermogen (kg)
Prijs (euro)
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145 (197)
172 (234)
29V/ 12A (50 km/h)
120 (+60 l/min stuurpomp)
8.700
103.614

LandbouwMechanisatie maart 2007

De T7000 is niet zomaar een TM met een Tier III
motor. Dat is te zien en ook te horen bij het
starten van de trekker. Er komt een mooi soort
vrachtwagengeluid uit het ‘vooronder’. Dat hoor
je vooral met de wat logge deuren open. In een
gesloten cabine maakt de trekker zelfs onder
volle belasting voor de waterrem weinig lawaai.
Volgens New Holland ligt het geluidsniveau op
69,6 dB(A). Dat komt deels door de nieuwe 6,7
liter (in plaats van 7,5 liter) NEF motor die nu
common-rail en uitlaatgasrecirculatie heeft en
deels door een betere isolatie van de cabine.
Deze cabine staat een stukje hoger voor de
nodige geluidsreductie. En niet minder belangrijk: voor een betere koeling van de olie. De olietemperatuur blijft nu 22 graden Celsius lager
dan voorheen bij de TM. Meteen is ook het
service-interval verruimt van 300 naar 600 uur
zonder speciale olie te gebruiken. Voor de koeling van de transmissieolie waren grotere koelpakketten nodig en meer grille-oppervlak. De
neus is daarom ook wat boller voorop. De kap
gaat in een geheel open, maar neemt de zwarte
plastickappen aan de zijkant niet mee met het
openen. Die zijn vastgeschroefd. De serie
bestaat uit vier modellen. Twee minder dan de
TM serie bevatte. De lichtste T7030 heeft 123
kW (167 pk) en de zwaarste T7060 is 157 kW
(213 pk) sterk. Er is een boost beschikbaar bij
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transport en aftakaswerk van zo’n 27 kW (37 pk).
Een lampje op het dashboard gaat branden als
het is ingeschakeld. In transport gebeurt dat in
de 16de versnelling bij zo’n 12 km/h.

geveerde vooras kan je weer kiezen voor Super
Steer. Dat geeft een stuuruitslag van 65 graden,
langere wielbasis en 200 kg meer gewicht voorop. Vering moet je dan ontberen.

Soepeler schakelen

Bekende cabine

De verbeterde fullpowershiftbak draagt bij aan
de betere olietemperatuurbeheersing. Andere
software en grotere en anders gevormde tandwielen laten de bak iets soepeler schakelen.
Topsnelheid van onze uitvoering is 50 km/h.
Er is keuze uit vier verschillende transmissies.
Een kruipbak is standaard. Gangbaar in Nederland worden de 29 versnellingen vooruit en
12 achteruit, 50 km/h en 40 km/h ecotransmissies. De bakken hebben een automaatstand
voor het vasthouden van een constante
snelheid of het opschakelen afhankelijk van
toerental. Kies je voor een 40 km/h ecouitvoering
dan krijg je er standaard het snelstuursysteem
Fast Steer bij. New Holland wil het namelijk
meer gaan promoten in de Benelux. Mooi meegenomen, want het werkt prima. Een druk op
de binnenring en een draai van 12 graden aan
het stuur zijn voldoende voor een snelle maximale stuuruitslag op de kopakker. Naast de

In de cabine, die we kennen van de TSA, met
vierstijlen en dus ruim zicht, houdt New
Holland vast aan het dashboard in plaats van
klokken in de A-stijl zoals bij de T8000 serie en
de Case IH collega’s. Bovenop het dashboard is
een toetsenbordje voor het oproepen van digitale informatie. In de armleuning zitten de
vaste stick met knoppen voor schakelen, snelhef en kopakkerautomatiek. Rechts ernaast
het bekende, kleine schermpje voor de gekozen
versnelling. Met zonlicht door de grote deuren
is dat niet altijd goed te zien. Er zijn maximaal
acht (vier in de front en vier achter) hydrauliekventielen te bedienen met één aparte kruishendel in de armleuning. Een negende ventiel
werkt op een tuimelschakelaar. Op de zijconsole
naast de armleuning, zijn een lange rij tuimelschakelaars te vinden onder een even zo lange
handgreep. Hiertussen vind je functies als sper,
voorwielaandrijving en het elektronisch vast-

zetten van het toerental. Punten die voor verbetering vatbaar zijn; de mechanische hendel
voor aftakas toerentalkeuze en de plaats van de
knoppen van de klimaatcontrole. Deze zitten
links achter de bestuurder. Optie is een dakraam voorin het cabinedak. Voordeel ten
opzichte van de TM zijn de beter geplaatste
ventilatieroosters zodat je in de winter niet te
veel met een warm hoofd werkt. De Intelliview
II monitor zit nog steeds in het ‘bijna-af-stadium’. De mogelijkheden beloven veel. Ook kan
de T7000 rijder nu net als de T8000 chauffeurs
beschikken over de actief geveerde stoel; Auto
Comfort van fabrikant Sears. Hierin wordt
vloeistof rondgepompt waarvan de viscositeit
verandert afhankelijk van de te verwerken
schokken. In combinatie met de op twee punten geveerde cabine en voorasvering een genot
op de bergweggetjes waar wij over scheurden.
De T7050 komt in plaats van de TM 190.
In 50 km/h uitvoering kost de T7050 zonder
mechanische hydrauliek ventielen 103.614
euro. Dat is ruim vijfduizend euro meer dan
de vergelijkbare TM.

" /7  Ê6"",Ê " ,
Ê"" 7 , ,-Ê  Ê
7 / Ê7/Ê*"  Ê-

Ê

 17\Ê


iÌ

ÊÊ

iÌÊ78Ê{ÎäÊÀÃÌiÀÊâiiÀÊLÀi`iÊ«iÊÛÀ®

 {Èä iÀÃÌiÀ >Ý>i iÀ}®

internet >
www.landbouwmechanisatie.nl

New Holland T7050 in detail

,"

7 , 

Hydrauliek
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PTO koppeling
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De trekker heeft standaard een geveerde cabine
en in 50 km/h uitvoering luchtremmen.

PTO keuzeschakeling
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Kruishendel (max. 8 DW)
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Differentieel, 4 WD
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Hefbediening
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Deksel over fijnstelknoppen hef

Om Fast Steer te promoten hebben 40 km/h
ecouitvoeringen dit standaard.
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Wie geen elektrohydraulische ventielen kiest, vindt op de plek van de joystick een bekerhouder. De keuzeschakkeling (rechtsboven) voor 1.000/540 gaat mechanisch en wat stroef. Onder het deksel van de armleuning zit de fijnafstelling van de hef.
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