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440-450-460-660-670-680 (T4i) PRO DRIVE

McCormick

Nya McCormick X7-serien

					 - innovativ design för
					 			överlägsen komfort och prestanda
Varje McCormick-traktor återspeglar den passion och
det engagemang som alla inblandade har lagt ner på
konstruktion, utprovning och produktion av denna suveräna
serie traktorer. Med motoreffekter från 143 till 212 hk
levererar X7-serien toppresultat när det gäller produktivitet,
tillförlitlighet, design, teknologi och förarkomfort.
Seriens sex olika modeller är utrustade med den nya
bränslesnåla, turboladdade ”Betapower”-motorn, som
har fyra alternativt sex cylindrar med fyraventilsteknik
och "Common Rail" insprutningssystem. Dessa motorer
uppfyller Tier 4 Interim-kraven och använder sig av SCRsystemet, en teknik för efterbearbetning av avgaserna
som reducerar utsläppen till ett minimum utan att påverka
motorprestandan. Modellerna X7.440, X7.450 och X7.460
har självbärande, 4,5 liters fyrcylindriga motorer, medan
modellerna X7.660, X7.670 och X7.680 är utrustade med 6,7
liters, sexcylindriga motorer monterade i ett kraftigt chassi,
vilket minskar både vibrationer och ljudnivå. X7-modellerna
har olika hjulbas för maximal flexibilitet och mångsidighet.
Den nya ”PRO DRIVE”-transmissionen ger 24 växlar över sex
grupper och fyra powershiftsteg. Transmissionen styrs helt
och hållet elektrohydrauliskt via tryckknappar i armstödets
manöverkonsol, samt Power Shuttle via spak till vänster
om ratten. Med ”Auto Shift”-funktionen väljs automatiskt
optimal växel för rådande arbetssituation. Detta medför
ökad produktivitet och minskad bränsleförbrukning,

både vid transportkörning och vid arbeten på fält. En
krypväxelenhet finns som tillval för arbetsuppgifter som
kräver extra låga hastigheter, exempelvis skördearbete eller
beredning av speciella såbäddar.
Det elektrohydrauliskt manövrerade bakre kraftuttaget
har i standardutförandet fyra växlar, 540, 540E, 1000 samt
1000E. Axeltappen är enkelt utbytbar mellan 6 och 21
splines. Styrelektroniken säkerställer en mjuk och progressiv
inkoppling av kraftuttaget. X7-serien är dessutom utrustad
med en autofunktion som automatiskt kopplar ur och i
kraftuttaget på vändtegen, vilket skyddar kraftöverföringen
samtidigt som det minskar risken för olyckor.
Det slutna hydraulsystemet innefattar avancerade funktioner
för att leverera högsta effektivitet och maximal tillförlitlighet.
Systemet är utrustat med en kolvpump med variabelt
deplacement som levererar ett flöde om 123 l/min till yttre
hydraulik. X7-serien kan fås med upp till sex dubbelverkande
ventiler för yttre hydraulik.

tillval kan traktorn även utrustas med markradar för mätning
av exakt hastighet, samt slirkontroll.
X7-serien kan dessutom utrustas med en kraftfull frontlyft
samt frontkraftuttag. Frontlyften, med en lyftkapacitet
på upp till 3500 kg, kan manövreras via tryckknappar
placerade ute vid traktorns front, vilket underlättar till- och
frånkoppling av frontmonterade redskap.
Framaxeln, antingen stel eller individuellt fjädrande, har
en styrvinkel på 55º vilket ger en mycket liten vändradie.
Detta ökar både manöverförmågan och produktiviteten där
utrymmet är begränsat.
”PREMIERE CAB”-hytten är en högteknologisk styrcentral,
designad för att ge föraren en säker, funktionell och
ergonomiskt utformad arbetsmiljö med reglagen placerade
för maximal komfort och enkel manövrering. Hyttens
inredning håller lika hög standard som i en modern personbil,
och dess höga kvalitet förbättrar förarkomforten ytterligare.

Den elektroniskt manövrerade trepunktslyften med
dragkraftavkänning i båda lyftarmarna, har en maximal
lyftkapacitet på 9300 kg och ger exakt kontroll av det
tillkopplade redskapet. Ett aktivt transportdämpningssystem
ingår också, vilket reducerar stötbelastningar på både
redskap och traktor, samtidigt som komforten ökar. Som
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FÖRARSÄTE OCH INTEGRERAT
PASSAGERARSÄTE
Förarplatsen har ett ”Super Deluxe” luftfjädrat förarsäte med inbyggt
värme- och ventilationssystem som standard. Passagerare åker också
bekvämt tack vare ett innovativt, mjukstoppat passagerarsäte som
när det inte används fälls in i konsolen till vänster om förarsätet.
Detta ger gott om plats, och gör det mycket smidigt att ta sig in och
ut ur hytten. Förvaringsfacket i konsolen till vänster om förarsätet, är
luftkonditionerat.

DIGITAL INSTRUMENTPANEL
Modern och intuitiv. Den digitala
instrumentpanelen informerar
kontinuerligt föraren om traktorns
driftstatus. Instrumentpanelen är
monterad i rattkonsolen, vilket
innebär att den följer rattens
inställningar. Detta ger optimal
överblick av panelen, oavsett rattens
inställning.

VIKTIGA EGENSKAPER OCH
FÖRDELAR

MULTIFUNKTIONSARMSTÖD
Multifunktionsarmstödet
är integrerat i sätesramen
och innehåller de viktigaste
reglagen, arrangerade på
ett enkelt, lättöverskådligt
och logiskt sätt.

HYTTAK
Kontrollpanelen för den
automatiska klimatanläggningen är integrerad i
innertaket. En transparent
taklucka ger extra sikt vid
arbeten med frontlastare.

› RYMLIG FYRSTOLPSHYTT MED
OÖVERTRÄFFAD RUNT-OM-SIKT
› LUFTFJÄDRAT FÖRARSÄTE MED VÄRME OCH
VENTILATION – ÖKAD FÖRARKOMFORT
› ARMSTÖD MED INBYGGDA REGLAGE –
BEKVÄM MANÖVRERING
› KOMFORTABELT PASSAGERARSÄTE SOM ÄR
INFÄLLBART I VÄNSTRA INNERKONSOLEN
› AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING – TOTAL
KONTROLL ÖVER LUFTTEMPERATUREN FÖR
MAXIMAL KOMFORT
› TRANSPARENT TAKLUCKA
› ELEKTROHYDRAULISK HYTTFJÄDRING
(TILLVAL) FÖR HÖGSTA KOMFORT UNDER
LÅNGA ARBETSPASS

"Premiere Cab",

en högteknologisk styrcentral

Marknadsledande runt-om-sikt.

”Premiere Cab” är en högteknologisk styrcentral som låter
föraren arbeta i traktorn med total kontroll och maximal
komfort. ”Premiere Cab” är en fyrstolpshytt med helt plant
golv samt dörrar hängda i de bakre hyttstolparna, vilket
ger gott om plats och gör det mycket enkelt att ta sig
in och ut ur hytten. Den är designad för att ge en säker
och stressfri arbetsmiljö under långa arbetspass ute på
fältet. Den odelade panoramavindrutan ger överlägsen
sikt. Det nya, vridbara ”Super Deluxe”-förarsätet med
dynamiskt dämpad luftfjädring har ett inbyggt värme- och
ventilationssystem, och ett multifunktionsarmstöd som
innehåller alla de mest frekvent använda reglagen. Den
digitala instrumentpanelen är integrerad i rattkonsolen,
vilket gör att den följer rattens inställningar. Hytten är

trycksatt för att skapa en ren och dammfri arbetsmiljö,
och den högeffektiva, automatiska klimatanläggningen
säkerställer önskad temperatur i hytten oavsett väderlek.
För att ytterligare öka förarkomforten kan hytten utrustas
med ett elektroniskt styrt hydrauliskt fjädringssystem.
Förarpositionen är ergonomiskt utformad och utrustad
med lättanvända, logiskt placerade reglage. Hyttens
inredning med mjuka material håller lika hög standard
som i en modern personbil. X7-serien är dessutom
utrustad med en radio med Bluetooth, MP3- spelare, fyra
högtalare samt mikrofon för telefon. Hytten är dessutom
utrustad med en modern och stilfull LED-belysning.

3
X7

VIKTIGA EGENSKAPER OCH
FÖRDELAR
› ”POWER PLUS” -SYSTEM – EXTRA
KRAFT VID TRANSPORTKÖRNING OCH
KRAFTUTTAGSARBETEN.
› ELEKTRONISK MOTORSTYRNING SAMT
TURBO, LADDLUFTKYLNING OCH
"COMMON RAIL" BRÄNSLEINSPRUTNING –
BRÄNSLEEFFEKTIVITET
› EFTERBEARBETNING AV AVGASERNA
MED KATALYTISK AVGASRENING SCR –
LÅGA DRIFTKOSTNADER OCH UTMÄRKT
PRESTANDA
› BÄRANDE CHASSI FÖR DE SEXCYLINDRIGA
MODELLERNA – EXTRA STYRKA OCH
OPTIMAL VIKTFÖRDELNING
› KYLARPAKETET ÖPPNAS UTÅT FÖR ENKEL
OCH SNABB RENGÖRING – MINSKAT
STILLESTÅND

"POWER PLUS"
”Power Plus”-systemet är konstruerat för att elektroniskt
anpassa motoreffekten efter rådande arbetssituation. Under
transportkörning och vid kraftuttagsarbeten levererar
”Power Plus”-systemet upp till 25 extra hästkrafter för att
klara tuffa förhållanden under tung belastning, samtidigt
som hastighet och produktivitet bibehålls (modellerna
X7.440 och X7.450 är inte utrustade med ”Power Plus”).

Bränslesnåla ”BetaPower”

Tier 4 Interim-motorer med SCR-system

Alla sex modeller i X7-serien är utrustade med de nya,
turboladdade ”BetaPower” Tier4 Interim-motorerna. X7.4
modellerna har 4,5 liters fyrcylindriga motorer, medan
X7.6-modellerna har 6,7 liters sexcylindriga motorer.
Samtliga motorer är utrustade med ”Common Rail”
insprutningssystem och uppfyller kraven enligt Tier4
Interim genom SCR-teknik med katalytisk avgasrening.
SCR-systemet använder en andra vätska (AdBlue)
som sprutas in i avgaserna från en separat tank via en
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insprutningsenhet. Vätskan når fram till katalysatorn
där den reagerar med avgaserna och på så vis avsevärt
reducerar utsläppen av kväveoxid. Den optimerade
elektroniska bränsleinsprutningen och den förbättrade
förbränningseffektiviteten i kombination med SCRsystemet gör att dessa motorer levererar exceptionell
effekt med mer än 40% vridmomentsreserv och överlägsen
bränsleekonomi.

MOTORCHASSI
FÖR X7.6
På de sexcylindriga modellerna
är motorn monterad i ett kraftigt,
bärande chassi. Motorn är monterad
på vibrationsdämpande infästningar.
Detta ger lägre ljudnivå och
minskade vibrationer, samt en
mycket fördelaktig viktfördelning.

UNDERHÅLL
Den fullt uppfällbara motorhuven
öppnas upp ordentligt och ger enkel
åtkomst till motorn för löpande service
och underhåll. Kylarpaketet fälls ut
genom ett enda handtag för enkel
rengöring av kylarna under besvärliga
förhållanden.

"ADBLUE®"-TANK
”AdBlue”-tanken för SCR-systemet rymmer
38 liter. SCR-katalytisk avgasrening är den
bästa lösningen för att uppfylla regelverket
enligt Tier4 Interim-normen.
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En bästsäljare är född...
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MULTIFUNKTIONSARMSTÖD (FIG. A)
En ergonomiskt utformad manöverpanel, integrerad i det högra armstödet, ger
en enkel och intuitiv manövrering av traktorns viktigaste funktioner. Detta
inkluderar ”PRO DRIVE”-transmissionen, vilket gör att föraren kan växla igenom
samtliga gruppväxlar och powershiftsteg via tryckknapparna, utan att behöva
använda kopplingspedalen.
Tryckknapparna för växling tillsammans med den elektrohydrauliska
gruppväxlingen ger en kontinuerlig hastighetsprogression genom hela
hastighetsregistret, både vid transportkörning och vid arbeten ute på fältet.

P
A

Manöverpanelen innehåller även McCORMICK´s unika, patenterade ”My
Switch”-knapp som gör att föraren kan välja att aktivera upp till fyra olika
funktioner; ”AutoShift”, differentialspärr, fyrhjulsdrift och frikoppling, via en
enda knapp. I manöverpanelen finns även reglage för att styra andra funktioner
integrerade, som t.ex. höj- och sänkfunktion för trepunktslyften, minnesfunktion för motorvarvtal, manövrering av en dubbelverkande ventil för yttre
hydraulik, samt vändtegsautomatik. Detta gör att föraren kan manövrera både
traktor och redskap utan att behöva flytta handen från manöverpanelen.
Samtliga funktioner visas tydligt i instrumentpanelens informationsdisplay.

AUTOMATISK VÄXLING

B

C

Den automatiska växlingsfunktionen gör att transmissionens
styrelektronik automatiskt väljer optimal växel för rådande
arbetssituation. ”Auto PowerShift” (APS) väljer växel utifrån
inställda parametrar för motorvarvtal och belastning.
Dessa parametrar kan steglöst justeras via ”APS”-panelen i
armstödet från ekonomiläge till maximal kraft. Med ”APS”systemet aktiverat slipper föraren att ständigt växla vid
varierande markförhållanden eller vid transportkörning,
utan kan helt fokusera på arbetet som ska utföras. Dessutom
säkerställer detta maximal produktivitet, samtidigt som
bränsleförbrukningen minimeras (fig. B).

ELEKTROHYDRAULISK
POWER SHUTTLE:

X7-serien är utrustad med
elektrohydraulisk ”Power Shuttle”
(fig. C) som låter föraren växla mellan
fram och back utan att behöva
använda kopplingspedalen. Spaken,
som sitter monterad till vänster om
ratten, har även ett neutralläge.
Moduleringen av fram/back kan
enkelt justeras via instrumentpanelen.

VIKTIGA EGENSKAPER OCH
FÖRDELAR

› ALLA DE MEST FREKVENT ANVÄNDA REGLAGEN
ÄR SAMLADE PÅ EN OCH SAMMA MANÖVERPANEL
– ENKEL MANÖVRERING – FULL KONTROLL
› ROBOTISERAD ELEKTROHYDRAULISK
GRUPPVÄXLING – INGA SPAKAR, STAG ELLER
VAJRAR.
› ”AUTO POWERSHIFT” (APS) AUTOMATISK VÄXLING
– ENKELT OCH SMIDIGT
› ”POWER SHUTTLE” MED JUSTERBAR MODULERING
– BEKVÄM MANÖVRERING
› REDUCERAT MOTORVARVTAL VID 40 KM/H –
FÖRBÄTTRAD BRÄNSLEEKONOMI
› PATENTERAD ”MY SWITCH”- KNAPP – AKTIVERAR UPP
TILL FYRA OLIKA FUNKTIONER MED EN ENDA KNAPP
› 40 VÄXLAR FRAMÅT OCH 40 VÄXLAR BAKÅT MED
KRYPVÄXEL (TILLVAL)

Ny “Pro Drive”-transmission
													med Autoshift
En kraftfull och mångsidig traktorserie som X7 måste klara av att
hantera mängder av olika arbetsuppgifter och fältförhållanden.
Detta är anledningen till att McCORMICK´s ingenjörer, med
mångårig erfarenhet inom det högpresterande traktorsegmentet,
i samarbete med ZF har utvecklat den nya ”PRO DRIVE”transmissionen. ”PRO DRIVE”-transmissionen har 24 växlar
uppdelade på sex grupper med fyra powershiftsteg i varje grupp,
speciellt utvecklad för att passa X7-serien. Samtliga modeller har
robotiserad, elektrohydraulisk gruppväxling och ”Power Shuttle”,
vilket ger 24 växlar framåt och 24 växlar bakåt. Dessutom kan
transmissionen utrustas med krypväxel (tillval), vilket ger 40 växlar
framåt och 40 växlar bakåt.
”PRO DRIVE”-transmissionen är konstruerad för att säkerställa
exakt rätt hastighet för den aktuella arbetsuppgiften. X7-serien
erbjuder även reducerat motorvarvtal vid 40 km/h för att minska
bränsleförbrukningen vid transportkörning.
För att minska bränsleförbrukningen ytterligare, har McCORMICK
utvecklat ett unikt system som i hastigheter över 30 km/h

automatiskt reducerar kyloljeflödet genom bromsarna till ett
minimum. Detta resulterar i minskade effektförluster och förutom
bättre bränsleekonomi, även mer kraft ut på drivhjulen. Våta
multidiskbromsar säkerställer effektiv bromsverkan och lång
livslängd.

EXTRA ELEKTRONISKA FUNKTIONER

Transmissionens styrelektronik erbjuder en rad funktioner
som enkelt kan programmeras av föraren via tryckknapparna i
manöverpanelen på armstödet:
 Programmering av startväxel för fram respektive back
 Knapp för växling mellan grupper
 ”Speed Matching” – med kopplingspedalen nedtrampad 			
väljer styrelektroniken automatiskt lämplig växel efterhand som
hastigheten sjunker
 ”Auto Shift” – automatisk växling efter parametrar inställda 			
mellan ekonomiläge och maximal kraft
 Knapp för frikoppling av transmissionen
 ”Power Shuttle” - Moduleringen av fram/back kan enkelt 			
justeras via instrumentpanelen.
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HYTTFJÄDRING OCH INDIVIDUELL
FRAMAXELFJÄDRING

förbättrar förarkomforten både ute på fältet och vid körning på
väg (fig. A).

X7-serien kan utrustas med elektroniskt styrd framaxelfjädring för
extra komfort. Den individuella hjulupphängningen är
konstruerad för att låta varje hjul ta upp stötar oberoende av
varandra.

Den individuellt fjädrande framaxeln i kombination med den
hydrauliska hyttfjädringen (fig. B), ger X7-traktorerna en
överlägsen prestandanivå och säkerställer maximal förarkomfort
och säkerhet oavsett terräng.

Detta ger, förutom högre komfort, även ett bättre grepp, ökad
dragkraft samt höjd körsäkerhet jämfört med konventionella
framaxlar. Den fjädrande framaxeln tillåter högre hastigheter och
A

Dragkraft, flexibilitet
						och högeffektiva

bromsar

X7-serien garanterar alltid en suverän dragkraft. Traktorn
är utrustad med elektrohydraulisk differentialspärr i både
fram- och bakaxel. Dessa kan ställas in så att de arbetar helt
automatiskt med hjälp av vändtegsautomatiken.

utrustade med hydraulisk släpvagnsbroms, men kan som
tillval även fås med pneumatisk släpvagnsbroms.

Den elektrohydrauliskt manövrerade fyrhjulsdriften är
utrustad med en automatisk säkerhetsanordning som
gör att fyrhjulsdriften alltid är inkopplad när motorn är
avstängd. Detta gör att alla fyra hjulen är bromsade när
handbromsen är åtdragen, vilket medför maximal säkerhet
i alla situationer. Kraftiga, våta multidiskbromsar i bakaxeln
säkerställer optimal bromskraft. Bromsarna är även
servoassisterade för maximal komfort och effektivitet.

X7-traktorerna är extremt smidiga. De fyrcylindriga
modellerna har kort hjulbas vilket gör dem väldigt
effektiva under arbeten där utrymmet är begränsat.
Styrvinkeln på 55 grader och den snäva vändradien –
4800 mm för X7.4 och 5400 mm för X7.6 – gör dessa
traktorer ytterst flexibla, samtidigt som den hydrostatiska
styrningen levererar full effekt även vid låga motorvarvtal.

Vid inbromsning kopplas fyrhjulsdriften in automatiskt,
vilket ger broms på alla fyra hjulen. Traktorerna är

OPTIMAL FLEXIBILITET

AUTOMATISK INKOPPLING AV FYRHJULSDRIFT OCH DIFFERENTIALSPÄRR
Samtliga modeller i X7-serien är utrustade med elektrohydraulisk differentialspärr i både framoch bakaxel för att minimera slirning och maximera dragkraften. Systemet styrs elektroniskt via
”Auto”- funktionen som automatiskt kopplar ur och in fyrhjulsdrift och/eller differentialspärr på
vändtegen (fig. C).

B

C
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BAKRE KRAFTUTTAG
X7-serien är utvecklad för att klara en mängd olika arbetssituationer med tunga, effektkrävande redskap.
Kraftuttaget är fyrväxlat, 540, 540E, 1000 samt 1000E, och drivlinans konstruktion säkerställer minimal
effektförlust, och därmed maximal produktivitet. Inkopplingen som är elektrohydraulisk (P) (fig. B), sker
mjukt och progressivt. På de modeller som är utrustade med ”Power Plus”-systemet, ökar motoreffekten
automatiskt när kraftuttaget belastas. Detta gör att motorn kan hålla ett konstant varvtal, även om
belastningen ökar markant, vilket gör att kraftuttaget kan utnyttjas optimalt för ökad prestanda och
högre produktivitet. För att underlätta tillkoppling av redskap, har föraren möjlighet att fjärrstyra
funktioner såsom trepunktslyften, kraftuttaget samt en dubbelverkande ventil för yttre hydraulik via
knappar monterade på bakskärmarna (fig. C)
A

P
S
B

"AUTO PTO"-FUNKTION

C

D

”Auto PTO”-funktionen
kopplar automatiskt in och
ur kraftuttaget beroende på
trepunktslyftens läge. Vid
vilka lägen det ska stanna
respektive starta, ställs
enkelt in av föraren. Detta
minskar risken för skador på
kraftöverföringen, samtidigt
som det höjer säkerheten runt
redskapet vid vändning på
vändtegen (fig. B).

FRONTLYFT OCH
FRONTKRAFTUTTAG

E

X7-serien kan utrustas med frontlyft och
frontkraftuttag för att utöka traktorns
användningsområde till att även omfatta
arbetsuppgifter med frontmonterade redskap,
samt kombinationer av redskap fram- och
baktill, vilket ökar mångsidigheten hos
X7-traktorerna ytterligare. När frontlyften inte
används kan armarna fällas upp så att de inte
är i vägen. Föraren har även möjlighet att
fjärrmanövrera frontlyften via tryckknappar
monterade i traktorns front (fig. E)

VIKTIGA EGENSKAPER OCH
FÖRDELAR

› SLUTET HYDRAULSYSTEM MED VARIABEL
KOLVPUMP (TOTALT FLÖDE 167 L/MIN).
› ELEKTRONISKT STYRD BAKRE TREPUNKTSLYFT
› FYRVÄXLAT KRAFTUTTAG SOM STANDARD
› KONSTANT PTO-EFFEKT MED "POWER PLUS"SYSTEMET
› UPP TILL SEX DUBBELVERKANDE VENTILER FÖR
YTTRE HYDRAULIK
› FRONTLYFT OCH FRONTKRAFTUTTAG (TILLVAL)

En unik blandning av

								hydraulik och elektronik
LASTAVKÄNNANDE HYDRAULSYSTEM

Traktorerna i X7-serien har ett lastavkännande hydraulsystem med
variabel kolvpump. Detta innebär att pumpen alltid levererar exakt
det flöde som systemet just för stunden kräver, vilket minimerar
effektförluster samt bränsleförbrukning. Systemet har ett totalt
flöde om 167 l/min och levererar upp till 123 l/min till yttre
hydraulik, vilket gör att flera funktioner kan köras samtidigt.

ELEKTRONISKT MANÖVRERAD TREPUNKTSLYFT

Reglaget för höj- och sänkfunktionen (S) (fig. B) är bekvämt placerat
på manöverpanelen, och lyftens övriga inställningsreglage är
integrerade i armstödet. Detta ger maximal komfort samtidigt som
det garanterar full kontroll.

YTTRE HYDRAULIK

X7-traktorerna kan utrustas med upp till sex dubbelverkande
ventiler för yttre hydraulik. En dubbelverkande ventil kan
manövreras via tryckknapparna på manöverpanelen, medan
tre ventiler manövreras via spakar i armstödet. Resterande två
dubbelverkande ventiler manövreras via en joystick i armstödet.
Dessa används för att manövrera frontlyft eller frontlastare.
Samtliga ventiler kan ställas in för att leverera flöde en viss tid, eller
driva hydraulmotorer. X7-serien är även utrustad med hydraulisk
"Power Beyond" för redskap som kräver separat oljeflöde.

Kat. III trepunktslyften har en maximal lyftkapacitet på 9300 kg, och
är utrustad med elektronisk dragkraftavkänning i båda armarna för
exakt kontroll och maximal dragkraft (fig. A)
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X7.440

X7.450

X7.460

X7.660

X7.670

X7.680

PRO DRIVE

PRO DRIVE

PRO DRIVE

PRO DRIVE

PRO DRIVE

PRO DRIVE

BETAPOWER


143/105
—
131/96
2200
590 ( – )
1500 ( – )
1800 ( – )
41% ( – )
104 / 132
4500 / 4 / 16
17,1:1




38
280

BETAPOWER


160/118
—
150/110
2200
676 ( – )
1500 ( – )
1800 ( – )
41% ( – )
104 / 132
4500 / 4 / 16
17,1:1




38
280

BETAPOWER


166/122
175/129
160/118
2200
680 (700)
1500 (1500)
1800 (1800)
41% (29%)
104 / 132
4500 / 4 / 16
17,1:1




38
280

BETAPOWER


165/121
175/129
151/111
2200
632 (726)
1500 (1500)
1800 (1800)
41% (37%)
104 / 132
6728 / 6 / 24
17,1:1




38
320

BETAPOWER


175/129
188/138
166/122
2200
726 (810)
1500 (1500)
1800 (1800)
41% (45%)
104 / 132
6728 / 6 / 24
17,1:1




38
320

BETAPOWER


188/138
212/156
175/129
2200
810 (867)
1500 (1500)
1800 (1800)
37% (37%)
104 / 132
6728 / 6 / 24
17,1:1




38
320













MOTOR
TIER 4 INTERIM
"COMMON RAIL" BRÄNSLEINSPRUTNING
TURBO/LADDLUFTKYLNING
MAX. MOTOREFFEKT (ISO)
MAX. MOTOREFFEKT MED "POWER PLUS" (ISO)
NOMINELL MOTOREFFEKT (ISO)
NOMINELLT MOTORVARVTAL
MAX. VRIDMOMENT (MED "POWER PLUS")
MOTORVARVTAL VID MAX. VRIDMOMENT (MED "POWER PLUS")
MOTORVARVTAL VID MAX. EFFEKT (MED "POWER PLUS")
VRIDMOMENTSÖKNING (MED "POWER PLUS")
BORRNING/SLAGLÄNGD
SLAGVOLYM (CM3) / ANT. CYLINDRAR / ANTAL VENTILER
KOMPRESSIONSFÖRHÅLLANDE
VATTENKYLNING
AXIALT LUFTFILTER MED CYKLON FÖRRENGÖRING
LUFTFILTER MED EJEKTOR
S.C.R. AVGASRENING
VOLYM "ADBLUE"-TANK
VOLYM BRÄNSLETANK

HK/KW
HP/KW
HK/KW
VARV/MIN
NM
VARV/MIN
VARV/MIN

LITER
LITER

KOPPLING
VÅT MULTIDISKKOPPLING
"PRO DRIVE"-TRANSMISSION
"PRO DRIVE" + "POWER SHUTTLE": 24 FRAM + 24 BACK (4 POWERSHIFTVÄXLAR I 6 GRUPPER)













"PRO DRIVE" + KRYPVÄXEL + "POWER SHUTTLE": 40 FRAM + 40 BACK
(4 POWERSHIFTVÄXLAR I 6 GRUPPER)













ELEKTROHYDRAULISK GRUPPVÄXLING
REDUCERAT MOTORVARVTAL VID 40 KM/H
ELEKTROHYDRAULISK "POWER SHUTTLE"
ELEKTROHYDRAULISK DIFFERENTIALSPÄRR































BAKAXEL MED FASTA NAV
BAKAXEL MED JUSTERBARA NAV




















































55°

4800




55°

4800




55°

4800




55°

4900




55°

5400




55°

5400

PTO
VÅT MULTIDISKKOPPLING
MODULERAD ELEKTROHYDRAULISK INKOPPLING
FYRA VARVTAL: 540/540E/1000/1000E
1”3/8 PTO-AXEL MED 6 RESPEKTIVE 21 SPLINES

VARV/MIN

4WD FRAMAXEL
STEL
ELEKTRONISKT STYRD INDIVIDUELL FJÄDRING
ELEKTROHYDRAULISK 4WD-INKOPPLING
MAX. STYRVINKEL
ELEKTROHYDRAULISK DIFFERENTIALSPÄRR
VÄNDRADIE
Förklaring:

MM

 standard  tillval — ej tillgänglig

X7

X7.440

X7.450

X7.460

X7.660

X7.670

X7.680

PRO DRIVE

PRO DRIVE

PRO DRIVE

PRO DRIVE

PRO DRIVE

PRO DRIVE






































123
44
4/5-6


123
44
4/5-6


123
44
4/5-6


123
44
4/5-6


123
44
4/5-6


123
44
4/5-6



9300

3N / 3
3500



9300

3N / 3
3500



9300

3N / 3
3500



9300

3N / 3
3500



9300

3
3500



9300

3
3500

"PREMIERE CAB" FYRSTOLPHYTT MED PLANT GOLV
ELEKTRONISKT STYRD HYDRAULISK HYTTFJÄDRING
VÄRME/VENTILATION
AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING
DIGITAL INSTRUMENTPANEL MED PRESTANDA-MONITOR





































"SUPER DELUXE LOW-FREQUENCY" - LUFTFJÄDRAT SÄTE MED VÄRME OCH VENTILATION
SAMT MULTIFUNKTIONSARMSTÖD













RADIO MED MP3-SPELARE, BLUETOOTH OCH MIKROFON FÖR TELEFON
ISOBUS ADAPTER



















DOLT PASSAGERARSÄTE + LUFTKONDITIONERAT FÖRVARINGSFACK I HYTTEN













LED-BELYSNING













540/65R28
650/65R38
5070
2430
2600
2920
485
5750

540/65R28
650/65R38
5070
2430
2600
2920
485
5750

540/65R28
650/65R38
5070
2430
2600
2920
485
5750

540/65R28
650/65R38
5260
2430
2750
2920
550
6550

540/65R30
650/65R42
5360
2430
2820
3055
550
7350

540/65R30
650/65R42
5360
2430
2820
3055
550
7350

16
3500 ¡


16
3500 ¡


16
3500 ¡


16
3500 ¡


16
3500 ¡


16
3500 ¡


BROMSSYSTEM
VÅTA MULTIDISKBROMSAR, BAK
AUTOMATISK 4WD-INKOPPLING VID BROMSNING
“BRAKING BOOSTER SYSTEM” SERVOBROMS
HYDRAULISK SLÄPVAGNSBROMS
PNEUMATISK SLÄPVAGNSBROMS
HYDRAULSYSTEM
SLUTET HYDRAULSYSTEM
FLÖDE TILLGÄNGLIGT FÖR YTTRE HYDRAULIK
STYRPUMPFLÖDE
ELEKTROHYDRAULISKA VENTILER FÖR YTTRE HYDRAULIK STAND./TILLV.

L/MIN
L/MIN

TREPUNKTSLYFT
ELEKTRONISKT STYRD TREPUNKTSLYFT
FUNKTIONER: LÄGESREGLERING, INTERMIX, DRAGKRAFTSREGLERING, TRANSPORTDÄMPNING
MAX. LYFTKAPACITET
ELEKTRONISK DRAGKRAFTAVKÄNNING I LYFTARMARNA
TREPUNKTSLYFT
FRONTLYFT OCH FRONT-PTO (LYFTKAPACITET KG)

KG
KAT.

HYTT OCH FÖRARSÄTE

DIMENSIONER OCH VIKTER
FRAMDÄCK
BAKDÄCK
A - MAX. LÄNGD (MED BALLASTVIKTER)
B - MIN. BREDD
C - HJULBAS
D - HÖJD ÖVER HYTT
E - MARKFRIGÅNG
TOTALVIKT UTAN BALLASTVIKTER

MM
MM
MM
MM
MM
KG

TILLVAL
FRONT BALLASTVIKTER Á 45 KG
FRONTLYFT (MAX. LYFTKAPACITET)
FRONTLYFT OCH PTO
Förklaring:

 standard  tillval — ej tillgänglig

KG

HASTIGHETER MED 650/65R42 OCH 540/65R30
VID 2200 VARV/MIN
60

SEX-CYLINDRIG MOTOR

55

TOP FIFTY 50 KM/H 50,0

50

ECO FORTY 40 KM/H 44,8

45
40

37,4
35,1

35
29,3

30
25,5

25
21,3

20

5
KM/H

3,4

4,1

4,9

1

2

3

5,9

6,1

4

5

7,4

8,8

10,6

9,8

2a OMRÅDE

24,5
20,4

3e OMRÅDE
4e OMRÅDE

14,8

14,1

10

1a OMRÅDE

17,8

16,9

15

FÖRKLARING
31,2

11,8

5e OMRÅDE
6e OMRÅDE

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

VÄXLAR

MOTOREFFEKT MED "POWER PLUS"
220

HASTIGHETER MED KRYPVÄXEL (TILLVAL) I GRUPP 1 TILL 4
MED 650/65R42 OCH 540/65R30
VID 2200 VARV/MIN

1400
200
4,0

1200
180

2,60

2,5
800

140

600

120

HK

3,12

3,0

1000

160

100

SEX-CYLINDRIG MOTOR

3,5

1000

1200

1400

1600

VARV/MIN

1800

2000

2200

400

EFFEKT MED
"POWER PLUS" (HK)
NOMINELL EFFEKT
(HK)
VRIDMOMENT
MED "POWER PLUS" (NM)
NOMINELLT VRIDMOMENT
(NM)

2,07

2,0
1,29

1,0
0,5
KM/H

0,42

1

0,50

2

0,60

3

0,72

0,75

0,90

1,08

1a OMRÅDE

1,81

1,73

1,5

FÖRKLARING

2,18

2a OMRÅDE

1,45
1,20

3e OMRÅDE
4e OMRÅDE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

VÄXLAR

NM

X7

