TR6s Serisi
Tr6.125s

Tr6.135s

Tr6.145s

Tr6.160s

Tr6.170s

TR6s Serisi

GÜCÜ İLE LİDER
YENİ NESİL YERLİ DEV
Sizlerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak tasarlanan yeni TR6s serisi,
kullanışlı yapısı ve tüm ihtiyaçları karşılayan ve standart olarak sunulan temel
donanımları ile ön plana çıkıyor. Tümüyle yenilenen kabin ve kaporta tasarımı,
en son emisyon seviyesine sahip Stage 5 motoru, yeni TR6s serisinin modern
ve teknolojik görünümünü daha da pekiştiriyor.
125s, 135s, 145s, 160s ve 170s modellerinden oluşan TR6s serisi;
toprak işleme, taşıma ve çiftlik işleri gibi bir çok alanda
kullanılabilecek çok amaçlı bir traktör.

Slndr
Sayısı

Nomnal
Güç (hp)

TR6.125s

4

116

145

2642

TR6.135s

4

125

155

2642

TR6.145s

4

135

169

2642

TR6.160s

6

135

164

2642

TR6.170s

6

145

175

2642

Model
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Maksmum
Dngl
Güç-EPM (hp) Açıklığı (mm)
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TR6s Serisi
Genş sunroof

Modern
kaporta dzaynı ve
tek parça ön cam

LED aydınlatma
lambaları

Sessz ve konforlu
Horzon™ kabn- 69dB(A)

Yol modu
güç yönetm sstem le
daha tasarruflu
yol sürüşler

Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2
145 HP’ den 175 HP’ ye
motor seçenekler

Yormayan,
konforlu koltuklar
ve standart
kabn süspansyonu

Farlara adapte edlmş
gündüz sürüş ledler

ISOBUS soket
Yen üç boyutlu
far tasarımı le
hem daha sağlam
hem de daha modern
Çamurluk üzer
PTO ve üç nokta
askı kolları
kontrol butonları
Motor Güç Yönetm
sstem (EPM) le
34 HP’ ye varan
ekstra güç

6218 kg
kaldırma kapastes

6x65 kg
arka ağırlık

918 kg
ön ağırlık

540, 540 E ve
1.000 devrl
otomatk kuyruk ml

Terraglde™
ön aks süspansyonu
Terralock™
çekş control sstem
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8 kademel 16x16 ve
17x16 yarı otomatk
şanzımanlar

Hassasyet 3 kademel
olarak ayarlanablr
elektro-hdrolk mekk kolu

Ön aks süspansyonlu
ve 6 slndrl modellerde
değşken kapastel ve
yük sensörlü (CCLS)
hdrolk pompa
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TR6s Serisi
MOTOR GÜÇ YÖNETİM
SİSTEMİ (EPM)
TR6s serisi Stage 5 motorlu traktörler,
EPM sistemi sayesinde; kuyruk mili,
transmisyon ve hidrolik güç
gereksinimlerinde, anlık olarak 34 HP
motor gücüne varan güç artışları
sağlayarak her türlü zorluğun üstesinden
gelir. Bu sayede, ihtiyaç duyulduğunda
yeterli güç ve torku sunarak, yakıtı en
verimli şekilde kullanır.
YAKIT EKONOMİSİ
Eski modellere göre beygir gücü artmış
olsa bile yakıt tüketiminde herhangi bir
artış ile karşılaşmayacaksınız. Daha yüksek
güce daha az yakıt (Dizel + AdBlue) ile
erişeceksiniz.
UZUN SERVİS ARALIKLARI
Stage V emisyon seviyesine sahip TR6s
serisi traktörlerde daha da uzun servis
aralıkları sayesinde, daha az masraf ile
daha fazla iş yapacaksınız.

GÜCÜNÜ FIAT’TAN ALAN MOTOR
TEKNOLOJİSİ
Fiat Powertrain Technologies (FPT) motor geliştirme
grubu ve New Holland grubunun tecrübeleri birleştirilerek
yapılan Stage V emisyonuna sahip motorlar en yüksek
performans için üretilmiştir.
Her Zaman Öncü: 1980’li yıllarda Fiat Common rail
motor teknolojisini icat etmiştir. İlk olarak bu teknoloji
TS-A serisi traktörlerde kullanılmaya başlanmıştır.

Daha uzun
servis-bakım aralığı

Motor Devri
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Daha düşük
CO2 salınımı

Dozajlama modülü
AdBlue
sağlayıcı

Temizleme
katalizörü (CUC)
SCR haznesi

NEF motor
Viskoz fan

Karışım
borusu

ECOBLUE™ HI-ESCR2
TEKNOLOJİSİ
Yeni TR6s serisi traktörler ECOBlueTM
HI-eSCR2 teknolojilerini kullanarak,
sadece AdBlue kullanımı ile Stage V
egzoz emisyon seviyelerini yakalar.
STAGE V dahilindeki ECOBlueTM
HI-eSCR2'de, HI-eSCR üzerine ek
filtre sistemi dahil edilip, NOx gazı
kontrolü artırılarak partikül seviyesi
düşürülmüştür.
Bu sayede silindir bloklarına alınan
temiz hava çok iyi yanma sağlar
ve mümkün olan en verimli şekilde
tork ve güç elde edilir.

YOL KONUMUNDA GÜÇ YÖNETİM SİSTEMİ
Tüm TR6s serisi traktörlerde standart olarak sunulan yol konumunda güç
yönetim sistemi ile; traktör yük altındayken, motor otomatik olarak daha
düz doğrultuda bir güç eğrisi sağlar ve yüklenmelere karşı devrini korur.
Bu özellik sayesinde, özellikle yüklü halde rampa çıkışlarında istenilen
ilerleme hızından ödün verilmez.
Yükleme Anı

Daha çevreci
motor

Dizel oksidasyon
katalizörü (DOC)

GÜCÜ KANITLANMIŞ:
FPT motorlar 1995 yılından beri
SCR teknolojisinde öncülük yapmaktadır.
Bu zamana kadar bir milyonun üzerinde tarım, inşaat makinaları vb.
tüm ağır hizmet tipi araçlarda SCR teknolojisine sahip motor üretimi
gerçekleştirmiştir. Ödüllü HI-eSCR çözümü sunan motoru yıllardır
çok detaylı şekilde test edilmiş ve sayısız ödüle layık görülmüştür.

Stage V
Performans

DEF/AdBlue
deposu

Stage V ECOBlue HI-eSCR 2

Tier 3

Geliştirilmiş Tepki Süresi

Motor Hızında Düşüş

Zaman
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Çok fonksyonlu
levye

Şanzıman
gösterges

Yüksek ve düşük
şanzıman hız kontrolü

Arka hdrolk
çıkış kontroller

Kuyruk ml
kontroller

ELEKTRO-HİDROLİK
MEKİK KOLU
Yeni TR6s traktörünüzü çiftlik
içinde kısa mesafelerde ya da
taşıma amaçlı uzun mesafaler
arası kullanmanız gerektiğinde,
mekik kolunun tepki
hassasiyetini ihtiyaçlarınız
doğrultusunda 3 kademe
olarak ayarlayabilirsiniz.

GELİŞMİŞ
GÖSTERGE PANELİ
TR6s serisi’nin dijital ve analog
göstergeleri bünyesinde
barındıran gösterge paneli ile
traktörünüz ile ilgili tüm
parametreleri hızlı ve kolay bir
şekilde takip edebilirsiniz.
Aynı zamanda AdBlue sıvısı
seviyesini yüzdesel olarak dijital
ekrandan takip edebilirsiniz.

HTS TARLA BAŞI
DÖNÜŞ SİSTEMİ
HTS sistemi ile, tarla başı dönüş
rutinlerinizden olan, ekipmanın
kaldırılıp-indirilmesi, motor
devrinin azaltılıp-arttırılması, orta
hidrolik kol hareketleri gibi bir
çok fonksiyonu, daha sonra
otomatik olarak devreye almak
üzere hafızaya alıp, tarlabaşı
dönüşlerinizi çok daha hızlı
şekilde gerçekleştirebilirsiniz

Üç nokta askı
dernlk kontroller
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Motor el gazı

Otomatk
şanzıman modu
(tarla ve yol çn)

Mekk kolu
hassasyet ayarı
(3 kademe)

HTS otomatk
tarla başı
dönüş sstem

Otomatk
dört çeker
sstem

Otomatk
dferansyel kld

Motor devr
arttırma-azalatma

Motor
hız yönetm sstem
(2 hafıza)
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SUNROOF VE
ÖN CAM GÜNEŞLİĞİ
Sunroof ve ön cam güneşliği,
güneş ışığını istediğiniz düzeyde
ayarlamanıza yardımcı olur.
4 silindirli modellerde sabit tip
sunroof mevcut olup, serinin
6 silindirli modellerinde
sunroof açılabilir özelliktedir.

LED ÇALIŞMA LAMBALARI
TR6s serisinin 4 silindirli modellerinde 4 adet, 6 silindirli
modellerinde 8 adet olarak sunulan ve 15.600 lumen değerine
kadar güçlü bir aydınlatma sağlayan LED tavan aydınlatmaları,
gece çalışmalarını gündüz gibi yapar.

HORİZON™ KABİN; DAHA FAZLA
İÇ HACİM DAHA İYİ GÖRÜŞ
Mükemmel br görüş açısı mı styorsunuz ? Çözüm New Holland tarafından sunulan, sınıfında lder
Horzon™ kabn. Tek parça ön cam, tarlada, yolda her koşulda en yüksek üretkenlk ve yüksek görüş
kablyet sunar. 69 db(A) düşük ses sevyes le uzun saatler yorgunluk duymadan çalışablrsnz.
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ÜÇ BOYUTLU
FAR TASARIMI
Üç boyutlu far camı
tasarımı, far yüzeyini dış
etkilere karşı daha mukavim
hale getirirken, çok daha
modern bir görünüm sunar.
Projektör tipi uzun-kısa
farlar, gündüz sürüş ledleri
ve far içine yerleştirilmiş
New Holland simgesi yeni
nesil NH 3 tasarım dilinin
bileşenlerini oluşturur.

HAVA SÜSPANSİYONLU LÜKS KOLTUK
Operatörün ağırlığına göre ve oturma açısı, ileri geri,
yükseklik, kolçak ayarı gibi çok çeşitli ayar imkanına
sahip koltuk konforunuza konfor katar.
KABİN
SÜSPANSİYONU
Sürüş konforunu arttıran
kabin süspansiyonu tüm
TR6s modellerinde
standart olarak
sunulmakdatır.
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TR6s Serisi
Kavrama paketleri
C1&C2

YARI OTOMATİK 16X16 VE 17X16 TRANSMİSYON
Yeni TR6s serisi; 8 oranlı, düşük ve yüksek olmak üzere iki ana kademeye sahip olan kendini ispatlamış,
yarı otomatik şanzıman ile donatılmıştır.

Kavrama paketleri
C3&C4
Kuyruk mili çıkışı

TR6s serisinin; tüm 6 silindirli motora sahip modellerinde (160S ve 170S) ve ön aks süspansiyonuna sahip tüm 4 silindirli
modellerinde eko olarak isimlendirilen 17. yol vitesi standart olarak sunulmaktadır. Serinin baz modellerinde ise 16x16 yarı otomatik
şanzıman bulunmaktadır. 17. yol vitesi sayesinde, yol sürüşlerinde daha düşük motor devirleri yakalanılarak yakıt tasarrufu sağlanır.
Yarı otomatik şanzıman; 2.27 km/s minimum hız ve 40 km/s maksimum ilerleme hızları sunar.
Otomatik vites geçiş özelliğine sahip olan şanzıman, otomatik mod seçildiğinde, motor yüklenmesi ve devrine göre vitesleri arttırıp
azaltabilmektedir. Bu sayede özellikle sabit ilerleme hızı istenilen ekipmanlar ile çalışma esnasında ideal şartlar sağlanır.

Transmisyon çıkışı
Motordan gelen
hareket

GÜÇLÜ HİDROLİK SİSTEM
New Holland TR6s serisi, 4 silindirli ve ön aks süspansiyonu olmayan modellerde
sabit tip, 86 litre/dk debili hidrolik pompa bulunurken, tüm ön aks süspansiyon
sistemine sahip modeler ile 6 silindirli motora sahip modellerde 121 l/dk
kapasiteli değişken hacimli hidrolik pompa (CCLS) bulunur.
Yük algılama sistemine sahip pompa sayesinde sadece hidrolik sistemin yüke bindiği
anlarda yüksek kapasite çalışan pompa, motora daha az yük bindirir
bu sayede yakıt tasarrufu sağlanır.
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ARKA KUYRUK MİLİ
540 d/dk, 540 d/dk Ekonomi ve 1.000
d/dk seçeneklerine sahip olan arka kuyruk
mili, otomatik kullanım özelliğine sahiptir.
Otomatik mod, ekipman daha önceden
belirlenen yüksekliğe kaldırıldığında
otomatik olarak kuyruk mili devrini keser
ve daha sonra tekrar çalıştırır.

2.642 mm
(+255 mm)

ÖN AKS SÜSPANSİYON SİSTEMİ
TR6s Serisi traktörlerde, 170S modelinde standart,
diğer modellerde isteğe bağlı olarak sunulan
Terraglide™ ön aks süspansiyon sistemi sayesinde,
tarla şartlarında üstün çeki yeteneği sağlanırken,
yol sürüşlerinde, engebelerden etkilenmeden,
yüksek ilerleme hızlarına erişmek mümkündür.

HİDROLİK ORTA KOL
Yeni TR6s Serisinin tüm modellerinde,
hızlı ekipman bağlantısı ve ayar
imkanları sunan hidrolik orta kol
standart olarak sunulmaktadır.

ARTTIRILMIŞ DİNGİL AÇIKLIĞI MESAFESİ
Serinin tüm modellerinde ortaklaştırılarak 2.642 mm
değerine yükseltilen yeni dingil açıklığı ile, daha iyi tutunma
ve çekiş gücü ile birlikte, daha ağır ekipman kullanımına
uygun bir yapı sağlanmıştır.

ARKA ASKI KOLLARI VE HİDROLİK SİSTEM
TR6s Serisi arka askı kolları ve hidrolik sistemi en ağır
ekipmanlar ile çalışılması durumunda dahi, yüksek
performans ve uzun kullanım ömrünü garanti eder.
Askı kollarını ve PTO kontrolünü, çamurluk üzerinden kontrol
edebilirsiniz. TR6s serisi güçlü hidrolik sistemi sayesinde
6.218 kg kg değerine varan kaldırma kapasitesine sahiptir.
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Büyük bir aile olarak,
uzmanlığımızla yanınızdayız...
TEKNİK BİLGİ

MODEL
TR6.125s

MOTOR
Marka / Silindir Sayısı
Emisyon Seviyesi
ECOBlue™ HI-eSCR 2 Sistemi
Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Motor Hacmi
(cm3)
Silindir Çapı ve Strok
(mm)
Maks. EPM Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120
[kW/hp(CV)]
Maks. Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120
[kW/hp(CV)]
Nominal EPM Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120
kW/hp(CV)]
Nominal Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120
[kW/hp(CV)]
Nominal Motor Devri
(d/dk)
Maks. EPM Motor Torku - ISO TR14395
(Nm @ rpm)
Maks. Motor Torku - ISO TR14396
(Nm @ rpm)
Tork Rezervi (Standart / EPM ile)
(%)
Yakıt Tankı Kapasitesi
(l)
AdBlue Tankı Kapasitesi
(l)
TRANSMİSYON
Dişli Kutusu Tipi
16 İleri-16 Geri Oranlı Şanzıman
17 İleri-16 Geri Oranlı Şanzıman (EKO)
3 Kademe Ayarlı Elektro-Hidrolik Mekik Kolu
Otomatik Tarla ve Yol Fonksiyonu
Terralock™ Otomaik Çekiş Yönetim Sistemi
ELEKTRİK SİSTEMİ
12 Volt Alternatör
(Amper Saat)
Batarya Kapasitesi
(CCA/Amper Saat)
HİDROLİK
Elektronik Çeki Kontrol Sistemi
Değişken Oranlı Yük Algılama Sensörlü Hidrolik Pompa
Çift Hatlı Hidrolik Römork Freni
Çamurluk Üstü Arka Hidrolik Kumandası
Arka Hidrolik Güç Çıkışı
(adet)
Maks. Kaldırma Kapasitesi
(kg)
Hidrolik Orta Kol
AKSLAR
Terraglide™ Ön Aks Süspansiyon Sistemi
Dümenleme Açısı Standart 4WD / Terraglide™
(0)
Dönüş Yarıçapı Standart 4WD / Terraglide™
(mm)
KUYRUK MİLİ
Otomatik Kuyruk Mili Özelliği
Çamurluk Üstü Kuyruk Mili Kumandası
Devir Seçenekleri
(d/dk)
Motor Deviri @540 PTO Deviri
(d/d)
Motor Deviri @540E PTO Deviri
(d/d)
Motor Deviri @1000 PTO Deviri
(d/d)
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR
Ön Lastik Ölçüsü
Arka Lastik Ölçüsü
Dingil Açıklığı - Std. 4WD Akslı
(mm)
Ön Ağırlık
(kg)
Arka Teker Ağırlıkları
Toplam Traktör Ağırlığı - Ek Ağırlıksız
(kg)

TR6.135s

TR6.145s

TR6.160s

TR6.170s

NEF - 4

NEF - 6
Stage 5
Standart
Yüksek Basınçlı - Common Rail

4485

6728

107/145
92/125
96/131
85/116

114/155
99/135
103/140
92/125

590 @ 1500
528 @ 1500
41 / 42

640 @ 1500
560 @ 1500
40 / 43

104 x 132
124/169
107/145
114/155
99/135
2200
700 @ 1500
605 @ 1500
40 / 42
218
39,5

121/164
107/145
110/150
99/135

129/175
116/158
121/165
107/145

707 @ 1500
611 @ 1500
40 / 46

738 @ 1500
650 @ 1500
40 / 40

Yarı Otomatik
Standart
İsteğe Bağlı

Standart
Standart
Standart
Standart
120
800/140
Standart

İsteğeğe Bağlı

Standart
Standart
Standart
8
5627 veya 6218 (Değişken oranlı pompaya sahip modellerde)
Standart
İsteğeğe Bağlı

Standart
55/55
4600

Standart
Standart
540 - 540 E - 1000
1.969
1.546
1.893

5430

5430

14.9 R28
18.4 R38
2642
918 (18 parça)
6x65
5490

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.
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