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SEJA QUAL FOR 
O SEU DESAFIO, 

ELE ENCARA.
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ATENDER AS SUAS NECESSIDADES  
É O QUE NOS MOVE
O trabalho no campo está cada vez mais 
desafiador. Contar com parceiros que auxiliem 
você a superá-los é essencial. É nisso que a 
New Holland acredita. Não basta oferecer os 
melhores produtos. Nosso foco é apresentar 
soluções adequadas ao seu negócio.

Os tratores T6 são a essência de toda essa 
crença. Uma linha personalizável, na qual 
a configuração está disponível conforme 
necessidades individuais dos nossos clientes. 
Se você já sonhou em ter um trator New Holland, 
chegou a hora!

Unindo força, desempenho, tecnologia e um 
design moderno, além de motores que atendem 
à legislação brasileira de emissões de poluente, 
a marca líder na categoria possui versões com 
motores mecânicos de 4 e 6 cilindros de até  
132 cv de potência.
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FORÇA E ROBUSTEZ  
NAS SUAS OPERAÇÕES

Motores mecânicos de 4 
e 6 cilindros de até 132 cv 
de potência.

Oferecem mais força, 
robustez e desempenho 
para a sua lavoura.

A New Holland sabe que cada cultura tem 
requisitos diferentes e que a inovação 
inteligente também significa oferecer 
soluções experimentadas e testadas para 
tornar o seu negócio mais eficiente.

O sistema Dual Power proporciona um melhor ajuste de 
escalonamento de marchas, garantindo a velocidade 
correta para seu plantio e  superar qualquer adversidade 
no campo. E o melhor: com baixo custo.
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Cambio sincronizado, 
com sistema Dual Power, 
proporcionando maior 
escalonamento de marchas. 

Reversor hidráulico Power 
Shuttle™ faz mudanças de 
direção rápida e fácil, sem 
usar a embreagem.



FLEXIBILIDADE  
PARA OFERECER OS 
MELHORES RESULTADOS
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Os tratores T6 vêm com a opção de eixo traseiro 
flange ou passante, uma versão perfeita para 
cada operação. Além de permitir melhor ajuste 
de bitola, ele oferece duplagem dos pneus, muito 
utilizado onde o produtor tem mais de uma 
operação. Por exemplo: simples para pulverizar 
ou duplo para plantar. 

A praticidade dos eixos na linha T6 ainda contam 
com um sistema de freios multidiscos banhado  
a óleo, autoajustáveis e com baixa manutenção.

Além disso , a série T6 é uma das mais completas 
da categoria, já preparado para implementos 
frontais, traz toda a praticidade e aproveitamento 
do equipamento durante as operações, ou seja, 
oferece ao agricultor soluções completas para 
facilitar o trabalho no campo.

Com o eixo passante você tem a opção 
perfeita para cada operação. Contando com 
agilidade e praticidade para extrair ou alocar 
o pneu. 



A linha T6 dispõe de um 
sistema hidráulico composto 
por bomba de 80 L/min e a 
opção de vazão de até 100 L/min, 
possibilitando trabalhos com 
motores hidráulicos como  
no caso das plantadeiras  
de fluxo continuo (vácuo).

Tudo isso ainda oferecendo opcional de  
2 ou 3 válvulas remotas de centro fechado, 
motor kit que evita danos aos motores 
hidráulicos e ainda alta capacidade 
de levante hidráulico no olhal 
de 6.575 kg com auxílio de dois 
cilindros hidráulicos. 

O FLUXO HIDRÁULICO
QUE VOCÊ PRECISA

Com vazão de até 100 L/min  
e de 6.575 kgf de capacidade  
de levante, é o trator ideal  
para suas aplicações diárias. 
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CABINE IDEAL PARA 
VOCÊ:SILENCIOSA, 
CONFORTÁVEL E COM 
EXCELENTE VISÃO

Painel integrado junto à coluna 
de direção. 

Cabine confortável e com 
ampla área envidraçada. 
Proporcionando máximo 
rendimento operacional e 
baixa fadiga ao operador.

Todos os comandos do 
lado direito, posicionados 
logicamente e de fácil acesso.
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Projetada nos mais altos padrões de qualidade, 
a cabine da linha de tratores T6 é a melhor da 
categoria. Ela oferece grande espaço e a maior 
área envidraçada, o que proporciona conforto 
e visibilidade nas operações executadas, sejam 
diurnas ou noturnas. 

As 8 luzes de trabalho permitem ao operador ampla 
visibilidade, mesmo à noite. O assento standard  
e luxo com suspensão garante conforto  
e tranquilidade nas horas em operação.
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Com PLM você tem disponível 
um pacote de soluções para 
facilitar e reduzir os custos de suas 
operações em campo, tendo à 
disposição funções de orientação 
e mapeamento feitos pelo sistema 
do piloto automático Intellisteer™, 
além disso, 7 linhas de orientação 
permitem que o piloto trabalhe 
nas mais variadas condições de 
operações de campo.

Os tratores da série T6, contam ainda 
com a tecnologia IntelliTurn™ que 
melhora a eficiência das manobras 
de final de linha, minimizando  
o tempo e reduzindo o consumo  
de combustível.

TECNOLOGIA AO SEU ALCANCE

Todas as máquinas da série T6 estão preparadas para 
receber a tecnologia PLM de agricultura de precisão da 
New Holland. Os equipamentos podem ser instalados 
já de fábrica ou posteriormente, conforme a sua 
necessidade.

AGRICULTURA  
DE PRECISÃO
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Com uma rede de concessionários distribuídos por todo 
o país, a New Holland oferece uma assistência técnica 
com profissionais treinados na fábrica e peças genuínas 
para o melhor rendimento de suas máquinas e a maior 
produtividade para o agricultor.

NEW HOLLAND 
A REDE DE 
CONCESSIONÁRIOS  
MAIS BEM ESTRUTURADA  
DO BRASIL



NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ. 
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