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Ny McCormick X7-serie
- innovativ design for 

  overlegen komfort og præstation
Hver McCormick-traktor afspejler den passion og 
det engagement som alle indblandede har lagt i 
konstruktion, afprøvning og produktion af denne suveræne 
serie traktorer. Med motoreffekter fra 143 til 212 hk leverer 
X7-serien topresultat når det gælder produktivitet, 
brugsværdi, design, teknologi og førerkomfort.

Seriens seks modeller er udstyret med den nye 
brændstofbesparende, turboladede ”Betapower”-motor,   
som har fire eller seks cylindre med fireventilsteknik 
og "Common Rail" indsprøtningssystem. Disse motorer 
opfylder Tier 4 Interim-kravene og anvender  SCR-systemet, 
en teknik for efterbehandling af udstødningsgaserne, som 
reducerer udslippet til et minimum uden at påvirke 
motorpræstationerne. Modellerne X7.440, X7.450 og 
X7.460 har selvbærende, 4,5 liters firecylindrede motorer, 
mens modellerne X7.660, X7.670 og X7.680 er udstyret 
med  6,7 liters, sekscylindrede motorer monteret i et 
kraftigt chassis, hvilket mindsker både vibrationer og 
lydniveau. 

X7-modellerne har forskeslellige akselafstande for maximal 
flexibilitet og alsidighed. Den nye ”PRO DRIVE”-   
transmission giver 24 gear i seks grupper og fire 
powershiftgear. Transmissionen styres helt og holdent 
elektrohydrauliskt, via trykknapper i armlænets 
manøvrekonsol, samt Power Shuttle via håndtag til 
venstre for rattet. Med ”Auto Shift”-funktionen vælges 
automatiskt, det optimale gear for den aktuelle 
arbejdssituation. Dette giver øget produktivitet og 
mindsket brændstofforbrug, 

både ved transportkørsel og ved arbejde i marken.  
Krybegear findes som ekstraudstyr for arbejdsopgaver 
som kræver ekstra lave hastigheder, eksempelvis 
høstarbejde eller tilberedning af specielle såbede. 

Det elektrohydrauliske betjente bageste kraftudtag har som 
standard fire hastigheder, 540, 540E, 1000 samt 1000E. 
Akseltappen er enkelt uskiftbar mellem 6 og 21 spliner. 
Styrelektroniken sikrer en blød og progressiv tilkobling af 
kraftudtaget. X7-serien er desuden udstyretmed en 
autofunktion som automatiskt, kobler  kraftudtaget til og fra 
afhængig af liftarmenes stilling, hvilket beskytter 
kraftoverføringen samtidigt med det mindsker risikoen for 
ulykker.
Det lukkede hydrauliksystem indeholder avancerede 
funktioner for at levere den højste effektivitet og maximal 
driftsikkerhed. Systemet er ustyret med en stempelpumpe 
med variabel slaglængde som leverer et flow på 123 l/min til 
fjernudtaget. X7-serien kan fås med op til seks 
dobbeltvirkende fjernudtagsventiler. 

Den elektronisk betjente trepunktslift, med vægtoverføring 
i  liftarmerne, har en maximal løftekapacitet på 9300 kg 
som giver en nøjagtig kontrol af det tilkoblede redskab. Et 
aktivt transportdæmpningssystem er også inkluderet, 
hvilket reducerer chokbelastninger på både redskab og 
traktor, samtidig med det øger komforten.  

Som ekstraudstyr kan traktoren udstyres med markradar for 
måling af nøjagtig hastighed, samt hjulslipskontrol.

X7-serien kan desuden udstyres med en kraftig frontlift 
samt frontkraftudtag. Frontliften, med en løftekapacitet 
på op til 3500 kg, kan betjenes via trykknapper placeret 
ude ved traktorens front, hvilket letter til- og frakobling af 
frontmonterede redskaber. 

Forakslen, enten fast eller uafhængig affjedret, har en 
drejevinkel på 55º hvilket giver en meget lille venderadius. 
Dette øger både manøvredygtighed og produktiviteten 
hvor pladsen er begrænset. 

”PREMIERE CAB”-kabinen er et højteknologisk kontrolcenter, 
designet for at give føreren en sikker, funktionel og 
ergonomisk udformet arbejdsmiljø med betjeningsgreb 
placeret for maximal komfort og enkel betjening. Kabinens 
interiør har ligeså høj standard som i en moderne personbil, 
og den høje kvalitet forbedrer førerkomforten.  
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FØRERSÆDE OG INTEGRERET
PASSAGERSÆDE 
Førerpladsen har et ”Super Deluxe” luftfjedret førersæde med 
indbygget varme- og ventilationssystem som standard. 
Passagererne har det også bekvæmt takket være et innovativt, 
blødpolstret passagersæde som når det ikke bruges fældes  ind i 
konsolen til venstre for førersædet. Dette giver masser af plads, og 
gør det meget let at komme ind og ud af kabinen. 
Opbevaringsboksen i konsolen til venstre for førersædet, er kølet 
fra klimaanlægget.

DIGITAL INSTRUMENTPANEL 
Moderne og intuitiv. Det digitale 
instrumentpanel informerer 
kontinuerligt føreren om traktorens 
driftstatus. Instrumentpanelet er 
monteret i ratkonsolen, hvilket gør at 
det følger rattens indstillinger. Dette 
giver en optimal overblik over 
panelet, uanset rattets indstilling. 



Markedsledende udsigt. ”Premiere Cab” er en højteknologisk kontrolcentral som 
letter førerens arbejde i traktoren med total kontrol og 
maximal komfort. ”Premiere Cab” er en firestolpekabine 
med helt plant gulv samt døre hængslet i de bageste 
kabinestolper, hvilket giver masser af plads og gør det 
meget nemt at komme ind og ud af kabinen. Den er 
designet til at give et sikkert og stressfrit arbejdsmiljø ved  
lange arbejdsdage ude i marken. Den store panorama 
frontrude giver en overlegen udsigt. Det nye, drejbare 
”Super Deluxe”-førersæde med dynamisk dæmpning, 
luftafjedring har indbygget varme- og ventilationssystem, 
og et multifunktionsarmlæn som indeholder alle de mest 
brugte funktioner. Det digitale instrumentpanel er 
integreret i ratkonsolen, hvilket gør at den følger rattets 
instillinger. 

Kabinen er med overtryk for at skabe et rent og støvfrit 
arbejdsmiljø, og det højeffektive, automatiske 
klimaanlæg sikrer den ønskede temperatur i kabinen 
uanset vejret udenfor. 
For at  øge førerkomforten yderligere kan kabinen 
udstyres med  elektronisk styret hydrauliskt affjedring. 
Førerpladsen er ergonomiskt udformet og udstyret med 
letanvendelige, logisk placerede betjeningsgreb. 
Kabinens indretning med bløde materialer har ligeså høj 
standard som i en moderne personbil. X7-serien er 
desuden udstyret med en radio med Bluetooth, MP3- 
afspiller, fire højtalere samt mikrofon for telefon. Kabinen 
er desuden udstyret med en moderne og stilfuld LED-
belysning. 

"Premiere Cab",
en højteknologisk kontrolcenter

KABINETAG 
Kontrolpanelet for det 
automatiske klimaanlæg er 
integreret i indertaget. En 
transparent tagluge giver 
ekstra udsyn ved arbejde 
med frontlæssere. 

MULTIFUNKTIONS
-ARMLÆN
Multifunktionsarmlænet er 
integreret i sæderammen og 
indeholder de vigtigste 
betjeningsgreb, placeret på 
en enkel og let overskuelig 
måde.

VIGTIGE EGENSKABER OG 
FORDELE
› RUMMELIG FIRESTOLPEKABINE MED 

FANTASTISK OVERSIGT HELE VEJEN RUNDT 
› LUFTAFJEDRET FØRERSÆDE MED VARME 
OGVENTILATION – GOD  FØRERKOMFORT
› ARMLÆN MED INDBYGGEDE BETJENINGSGREB – 

BEKVEM BETJENING
› KOMFORTABELT PASSAGERSÆDE SOM ER 

INDFÆLDBART I VENSTRE SKÆRMKONSOL 
› AUTOMATISK KLIMAANLÆG – TOTAL 

KONTROL OVER LUFTTEMPERATUREN FOR 
MAXIMAL KOMFORT

› TRANSPARENT TAGLUGE
› ELEKTROHYDRAULISK KABINEAFJEDRING 

(EKSTRAUDSTYR) FOR HØJESTE KOMFORT 
PÅ LANGE ARBEJDSDAGE
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"POWER PLUS"
”Power Plus”-systemet er konstrueret til at elektronisk 
tilpasse motoreffekten til enhver arbejdssituation. Under 
transportkørsel og ved kraftudtagsarbejde yder 
”Power Plus”-systemet op til 25 ekstra hestekræfter for at 
kunne klare forholdene under tung belastning, samtidigt 
med at hastighed og produktivitet bibeholdes (modellerne 
X7.440 og X7.450 har ikke ”Power Plus”).

MOTORCHASSIS
FOR X7.6
På de sekscylindrede modeller 
er motoren monteret i et kraftigt, 
bærende chassis. Motoren er 
monteret på 
vibrationsdæmpende ophæng. 
Dette giver lavere støjniveu og 
mindre vibrationer, samt en 
meget fordelagtig vægtfordeling. 

VIGTIGE EGENSKABER OG 
FORDELE
› ”POWER PLUS” -SYSTEM –  

EKSTRA KRAFT VED TRANSPORT OG 
KRAFTUDTAGS ARBEJDE.  

› ELEKTRONISK MOTORSTYRING SAMT 
TURBO, LADELUFTKØLNING OG 
"COMMON RAIL" BRÆNDSTOFINDSPRØJTNING 
GOD BRÆNDSTOF ØKONOMI

› EFTERBEARBEJDNING AF UDSTØDNINGSGAS 
MED KATALYSATOR RENSNING SCR – LAVE 
DRIFT OMKOSTNINGER OG GODE 
PRÆSTATIONER.

› BÆRENDE CHASSIS FOR DE SEKS CYLINDREDE 

MODELLER – EKSTRA STYRKE OG 
OPTIMAL VÆGTFORDELNING

› KØLERPAKKE MED NEM RENGØRING 

Alle seks modeller i X7-serien er udstyret med de nye, 
turboladede ”BetaPower” Tier4 Interim-motorer. X7.4 
modellerne har 4,5 liters firecylindrede motorer, mems 
X7.6-modellerne har 6,7 liters sekscylindrede motorer. 
Samtlige motorer er med ”Common Rail” 
indsprøjtningssystem og opfylder kravet til Tier4 Interim 
gennem SCR-teknik med katalysator 
udstødningsrensning. SCR-systemet anvender AdBlue til 
rensning som tilsættes fra en separat tank via en 

indsprøjtningsenhed. Væsken når katalysatoren
hvor det reagerer med udstødningsgasserne og dermed 
reducerer NOX-emissioner. Den optimerede elektroniske 
brændstofindsprøjtning og forbedret forbrændings 
effektivitet i kombination med SCR-systemet giver disse 
motorer enestående effekt med mere end 40%  
drejningsmoment reserve og overlegen 
brændstoføkonomi.

Brændstofbesparende ”BetaPower” 
Tier 4 Interim-motorer med SCR-system 
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VEDLIGEHOLD
Den fuldt oplukkelige motorhjelm 
åbner helt op og giver let adgang til 
motoren for rutinemæssig service og 
vedligehold. Kølerpakken udfældes 
med et enkelt håndtag for nem 
rengøring af kølere under 
udfordrende omstændigheder.

"ADBLUE®"-TANK
”AdBlue”-tanken for SCR-systemet rummer 
38 liter. SCR-katalysator udstødnings 
rensning er den bedste løsning for at 
overholde Tier4 Interim-normen. 
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MULTIFUNKTIONSARMLÆN (FIG. A)
En ergonomiskt er udformet manøvrepanel, integreret i det højre armlæn, 
giver en enkel og intuitiv manøvrering af traktorens vigtigste funktioner. 
Dette inkluderer ”PRO DRIVE”-transmissionen, hvilket gør at føreren kan 
skifte gennem samtlige gruppe gear og powershift gear via trykknapperne, 
uden at bruge koblingspedalen. 

Trykknapperne for grarskift sammen med det elektrohydrauliske 
gruppegearskift giver en kontinuerlig hastighedsprogression gennem hele 
hastighedsområdet, både ved transportkørsel og ved arbejde i marken. 

Manøverpanelet indeholder også McCORMICK´s unikke, patenterede ”My 
Switch”-knap som gør at føreren kan vælge at aktivere op til fire forskellige 
funktioner; ”AutoShift”, differentialespær, firehjulstræk  frakobling, via en 
enkelt knap. I manøverpanelet findes også betjeningsgreb til at styre andre 
funktioner, som f.eks. højde- og sænkefunktion for trepunktsophænget, 
hukommelsels-funktion for motoromdrejninger, betjening af de 
dobbeltvirkende fjernudtags ventiler, samt foragerautomatik. Dette gør at 
føreren kan betjene både traktor og redskab uden at flytte hånden fra 
manøvrepanelet. 
Samtlige funktioner vises tydeligt i instrumentpanelets informationsdisplay. 



CB

En kraftfuld og alsidig traktorserie som X7 skal være i stand til at 
klare masser af forskellige arbejdsopgaver og markforhold. Dette 
er grunden til at McCORMICK´s ingeniører, med mange års 
erfaring med højt ydende traktorer, i samarbejde med ZF har 
udviklet den nye ”PRO DRIVE”- transmission. ”PRO DRIVE”-
transmissionen har 24 gear fordelt på seks grupper med fire 
powershiftgear i hver gruppe, specielt udviklet til X7-serien. 
Samtlige modeller har robotiseret, elektrohydraulisk gruppeskift 
og ”Power Shuttle”, hvilket giver 24 gear fremad og 24 gear bak. 
Desuden kan transmissionen leveres med krybegear 
(ekstraudstyr), hvilket giver 40 gear frem og 40 gear bak. 

”PRO DRIVE”-transmissionen er konstrueret til at sikre den helt 
rigtige hastighed til den aktuelle arbejdsopgave. X7-serien 
arbejder med reduceret motoromdrejninger ved 40 km/t for at 
sænke brændstofbruget ved transportkørsel. 

For at sænke brændstofforbruget yderligere, har McCORMICK 
udviklet et unikt system som ved hastigheder over 30 km/t 

automatisk reducerer køleolieflowet gennem bremserne til et 
minimum. Dette giver mindre effektfobrug og dermed bedre 
brændstoføkonomi, uden det går ud over trækkraften på 
hjulene. Våde flerpladebremser sikrer en effektiv bremsekraft og 
lang levetid.  

EKSTRA ELEKTRONISKE FUNKTIONER
Transmissionens styreelektronik arbejder med en række
funktioner som enkelt kan programmeres af føreren via 
trykknapperne i manøvrepanelet på armlænet: 
 Programmering af startgear for frem og bak
 Knap for gearskift mellem grupper
 ”Speed Matching” – med           koblingspedalen nedtrådt

vælger styreelektroniken automatisk det rigtige gear efterhånden 
som  hastigheden falder

 ”Auto Shift” – automatisk           gearskift indstillet efter parametre
mellem økonomikørsel og maximal kraft

 Knap for udkobling af transmissionen
 ”Power Shuttle” - Moduleringen af frem/bak kan nemt 

justeres på instrumentpanelet.

Ny “Pro Drive”-transmission
med Autoshift

AUTOMATISK GEARSKIFT 
Den automatiske gearskiftefunktion gør at transmissionens 
styrelektronik automatisk vælger det optimale gear for 
enhver arbejdssituation. ”Auto PowerShift” (APS) vælger 
gear udfra instillede parametre for motoromdrejninger og 
belastning. Disse parametre kan trinløs justeres via ”APS”-
panelet i armlænet fra økonimikørsel til maximal kraft. Med 
”APS”- systemet aktiveret slipper føreren at skifte gear ved 
varierende markforhold eller ved transportkørsel, føreren 
kan helt fokusere på arbejdet som skal udføres. Desuden 
sikrer dette maximal produktivitet, sammen med at 
brændstofforbruget minimeres (fig. B).

ELEKTROHYDRAULISK 
POWER SHUTTLE:
X7-serien er udstyret med 
elektrohydraulisk ”Power Shuttle” 
(fig. C) som gør det nemt for føreren 
at skifte mellem frem og bak uden at  
bruge koblingspedalen. Håndtaget, 
som sidder monteret til venstre for 
rattet, har også en neutralstilling. 
Moduleringen af frem/bak kan  
justeres på instrumentpanelet.

VIGTIGE EGENSKABER OG 
FORDELE
› ALLE DE MEST BRUGTE BETJENINGSGREB

ER SAMLET PÅ ET OG SAMME BETJENINGSPANEL

 ›   ROBOTISERET ELEKTROHYDRAULISK 
GRUPPESKIFT – INGEN HÅNDTAG,  STÆNGER 
ELLER KABLER. 

› ”AUTO POWERSHIFT”(APS) AUTOMATISK SKIFT 
ENKELT OG SMIDIGT

› ”POWER SHUTTLE” MED JUSTERBAR MODULERING
 BEHAGELIG MANØVRERING

› REDUCERET MOTOROMDR. VED 40  KM/T
FORBEDRET BRÆNDSTOFØKONOMI

›  PATENTERET ”MY SWITCH”- KNAP – AKTIVERER OP TIL 
      FIRE FORSKELLIGE FUNKTIONER MED EN KNAP           
›  40 GEAR FREMAD OG 40 GEAR BAK MED 

KRYBEGEAR (EKSTRAUDSTYR)  
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KABINEAFJEDRING OG UAFHÆNGIG 
FORAKSELAFJEDRING
X7-serien kan udstyres med elektronisk styret forakselafjedring 
for ekstra komfort. Det uafhængige hjulophæng er konstrureret 
til at optage stød uafhængig af hinanden. 

Dette giver, udover større komfort, også et bedre greb, 
forbedret trækkraft samt øget køresikkerhed i forhold til 
konventionelle foraksler. Den affjedrede foraksel tillader også 
højere hastigheder og 

forbedrer førerkomforten både i marken og ved kørsel på 
landevej (fig. A). 

Den uafhængig affjedrede foraksel i kombination med den 
hydrauliske kabineafjedring (fig. B), giver X7-traktorerne et 
overlegen præstations niveau og sikrer maximal førerkomfort 
og sikkerhed i alt  terræn.

X7-serien garanterer altid en suveræn trækkraft. Traktoren 
er udstyret med elektrohydraulisk differentialespærre i 
både for- og bagaksel. De kan indstilles så de arbejder 
helt automatisk ved hjælp af foragerautomatikken. 

Det elektrohydrauliske betjente firehjulstræk er udstyret 
med en automatisk sikkerhedsanordning som gør at 
firehjulstrækket altid er indkoblet når motoren er standset. 
Dette betyder at alle fire hjul er bremsede når 
håndbremsen er trukket, hvilket giver maximal sikkerhed i 
alle situationer. Kraftige, våde flerskivebremser i 
bagakslerne sikrer optimal bremsekraft. Bremserne er også 
servoforstærkede for maximal komfort og effektivitet. 

Ved bremsning tilkobles firehjulstrækket automatisk, 
hvilket giver bremsning på alle fire hjul. Traktorerne er 

udstyret med hydraulisk vognbremseventil, men kan 
som ekstraudstyr leveres med trykluft vognbremser. 

OPTIMAL FLEXIBILITET
X7-traktorerne er meget smidige. De firecylindrede 
modeller har en kort akselafstand hvilket gør dem meget 
effektive ved arbejde hvor pladsen er begrændset. 
Drejevinkelen på 55 grader og den lille venderadius – 
4800 mm for X7.4 og 5400 mm for X7.6 – gør disse 
traktorer yderst flexible, samtidig med at den 
hydrostatiske styring leverer fuld effekt selv ved lave 
motoromdrejninger. 

Trækkraft, flexibilitet
og højeffektive bremser



B C

AUTOMATISK INDKOBLING AF FIREHJULSTRÆK OG DIFFERENTIALESPÆR 
Samtlige modeller i X7-serien er udstyret med elektrohydraulisk differentialspærre i både for- 
og bagaksel for at minimere hjulslip og maximere trækkraften. Systemet styres elektronisk via 
”Auto”- funktionen som automatisk udkobler og indkobler firehjulstræk og/eller 
differentialespærre på forageren (fig. C).
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BAGGESTE KRAFTUDTAG
X7-serien er udviklet til at klare alle arbejdssituationer med stor, effektkrævende redskaber. 
Kraftudtaget har fire hastigheder, 540, 540E, 1000 samt 1000E, og drivlinens konstruktion sikrer minimal 
effekttab, og dermed maximal produktivitet. Tilkoblingen som er elektrohydraulisk (P) (fig. B), sker blødt 
og progressivt. På de modeller som er udstyret med ”Power Plus”-systemet, øges motoreffekten 
automatisk når kraftudtaget belastes. Dette betyder at motoren kan holde et konstant omdrejningstal, 
selv om belastningen øges markant, hvilket gør at kraftudtaget kan udnyttes optimalt for øgede 
præstationer og højere produktivitet. For at gøre tilkobling af redskaber lettere, har føreren mulighed 
for at betjene funktioner som trepunktsophæng, kraftudtag samt en dobbeltvirkende fjernudtagsventil   
via knapper monteret på bagskærmerne (fig. C) 



C D E

LOAD-SENSING HYDRAULIKSYSTEM
Traktorerne i X7-serien har et load-sensing hydrauliksystem 
med variabel stempelpumpe. Dette gør at pumpen altid leverer 
nøjagtig den mængde som der er behov for, hvilket minimerer 
effektforbrug samt brændstoforbrug. Systemet har et totalt flow 
på 167 l/min og levererer op til 123 l/min fjernudtaget, hvilket 
betyder at flere funktioner kan bruges samtidigt. 

ELEKTRONISK MANØVRERET TREPUNKTSOPHÆNG 
Betjeningen for løfte- og sænkefunktionen (S) (fig. B) er bekvemt 
placeret på manøvrepanelet, og liftens øvrige indstilliningsgreb er 
integreret i armlænet. Dette giver maximal komfort samtidigt med 
det garanterer fuld kontrol. 

Kat. III trepunktsophænget har en maximal løftekapacitet på 9300 kg, 
og er udstyret med elektronisk vægtoverføring i trækarmene for 
fuldstændig kontrol og maximal trækkraft (fig. A) 

FJERNUDTAG
X7-traktorerne kan leveres med op til seks dobbeltvirkende 
fjernudtags ventiler. En dobbeltvirkende ventil kan betjenes med 
trykknapperne på manøvrepanelet, medens 
tre ventiler betjenes med taster i armlænet. De sidste to 
dobbeltvirkende ventiler betjenes med et joystick i armlænet. 
Disse anvendes til at betjene frontlift eller frontlæsser. Samtlige 
ventiler kan indstilles til at levere bestemt flow og hvor lang tid de 
skal levere, eller drive hydraulikmotorer. X7-serien er også udstyret 
med "Power Beyond" for redskaber som kræver seperat olie flow.

En unik blanding af
 hydraulik og elektronik

"AUTO PTO"-FUNKTION 
”Auto PTO”-funktionen kobler 
automatisk kraftudtaget til og fra
afhængig af trepunkts 
ophængets højde. Højden 
kraftudtaget skal standse 
eller starte, indstilles nemt af 
føreren. Dette mindsker 
risikoen for skader på 
kraftoverføringen, samtidig 
med det højner sikkerheden 
omkring redskapet ved 
vending på forageren (fig. B). 

FRONTLIFT OG FRONT PTO 
X7-serien kan leveres med frontlift og 
frontkraftudtag for at øge traktorens 
anvendelsesområde til også at  omfatte 
arbejdsopgaver med frontmonterede redskaber, 
samt kombinationer af redskaber foran- og 
bagtil, hvilket øger alsidigheden med
X7-traktorerne yderligere. Når frontliften ikke 
benyttes kan armerne fældes op så  de ikke er i 
vejen. Føreren har desuden mulighed for at 
fjernbetjene frontliften via trykknapper 
monteret i traktorens front (fig. E) 

VIGTIGE EGENSKABER OG
FORDELE
› LUKKET HYDRAULIKSYSTEM MED VARIABEL 

STEMPELPUMPE (TOTALT FLOW 167 L/MIN).
› ELEKTRONISK STYRET  TREPUNKTSOPHÆNG
› FIRE HASTIGHEDER PÅ KRAFTUDTAG SOM 
STANDARD
› KONSTANT PTO-EFFEKT MED "POWER PLUS"-

SYSTEMET
› OP TIL SEKS DOBBELTVIRKENDE 
FJERNUDTAGSVENTILER 
› FRONTLIFT OG FRONTKRAFTUDTAG 
(EKSTRAUDSTYR)

13

X7





X7.440
PRO DRIVE

X7.450
PRO DRIVE

X7.460
PRO DRIVE

X7.660
PRO DRIVE

X7.670
PRO DRIVE

X7.680
PRO DRIVE

MOTOR

TIER 4 INTERIM BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER
"COMMON RAIL"  BRÆNDSTOFINDSPRØJTNING      

TURBO/LADELUFTKØLER      

MAX. MOTOREFFEKT (ISO) HK/KW 143/105 160/118 166/122 165/121 175/129 188/138
MAX. MOTOREFFEKT MED "POWER PLUS" (ISO) HP/KW — — 175/129 175/129 188/138 212/156
NOMINEL MOTOREFFEKT (ISO) HK/KW 131/96 150/110 160/118 151/111 166/122 175/129
NOMINELLE MOTOROMDREJNINGER OMDR/MIN  2200 2200 2200 2200 2200 2200
MAX. DREJNINGSMOMENT (MED "POWER PLUS") NM 590 ( – ) 676 ( – ) 680 (700) 632 (726) 726 (810) 810 (867)
MOTOROMDREJNINGER VED MAX. DREJNINGSMOMENT (MED "POWER PLUS") OMDR/MIN  1500 ( – ) 1500 ( – ) 1500 (1500) 1500 (1500) 1500 (1500) 1500 (1500)
MOTOROMDREJNINGER VED MAX. EFFEKT (MED "POWER PLUS") OMDR/MIN  1800 ( – ) 1800 ( – ) 1800 (1800) 1800 (1800) 1800 (1800) 1800 (1800)
MOMENTSTIGNING (MED "POWER PLUS") 41% ( – ) 41% ( – ) 41% (29%) 41% (37%) 41% (45%) 37% (37%)
BORING/SLAGLÆNGDE 104 / 132 104 / 132 104 / 132 104 / 132 104 / 132 104 / 132
SLAGVOLUME (CM3) / ANT. CYLINDRE / ANTAL VENTILER 4500 / 4 / 16 4500 / 4 / 16 4500 / 4 / 16 6728 / 6 / 24 6728 / 6 / 24 6728 / 6 / 24
KOMPRESSIONSFORHOLD 17,1:1 17,1:1 17,1:1 17,1:1 17,1:1 17,1:1
VANDKØLNING      

AXIAL LUFTFILTER MED CYKLON FORRENSNING      

LUFTFILTER MED EJEKTOR      

S.C.R. UDSTØDNINGSRENSNING        
INDHOLD"ADBLUE"-TANK LITER 38 38 38 38 38 38
INDHOLD BRÆNDSTOFTANK LITER 280 280 280 320 320 320

KOBLING

VÅD FLERPLADEKOBLING       

"PRO DRIVE"-TRANSMISSION

"PRO DRIVE" + "POWER SHUTTLE": 24 FREM + 24 BAK (4 POWERSHIFTGEAR I 6 GRUPPER)       

"PRO DRIVE" + KRYBEGEAR + "POWER SHUTTLE": 40 FREM + 40 BAK 
(4 POWERSHIFTGEAR I 6 GRUPPER)       

ELEKTROHYDRAULISK GRUPPESKIFT      

REDUCERET MOTOROMDREJNINGER VED 40 KM/T      

ELEKTROHYDRAULISK "POWER SHUTTLE"      

ELEKTROHYDRAULISK DIFFERENTIALSPÆRRE      

BAGAKSEL MED FASTE NAV       

BAGAKSEL MED JUSTERBAR NAV       

PTO

VÅD FLERPLADEKOBLING       

MODULERET ELEKTROHYDRAULISK TILKOBLING       

FIRE OMDREJNINGS MULIGHEDER: 540/540E/1000/1000E      

1”3/8 PTO-AKSEL MED 6 ELLER 21 SPLINER      

4WD FORAKSEL

FAST FORAKSEL       

ELEKTRONISK STYRET UAFHÆNGIG AFFJEDRING      

ELEKTROHYDRAULISK 4WD-TILKOBLING      

MAX. STYRVINKEL 55° 55° 55° 55° 55° 55°
ELEKTROHYDRAULISK DIFFERENTIALSPÆRRE      

VENDERADIUS MM 4800 4800 4800 4900 5400 5400

Forklaring:    standard    ekstra   — ikke mulig
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X7.440
PRO DRIVE

X7.450
PRO DRIVE

X7.460
PRO DRIVE

X7.660
PRO DRIVE

X7.670
PRO DRIVE

X7.680
PRO DRIVE

BREMSER

VÅDE FLERPLADEBREMSER I BAG      

AUTOMATISK 4WD-TILKOBLING VED BREMSNING       

“BREMSE BOOSTER SYSTEM” SERVOBREMSER      

HYDRAULISK VOGNBREMSEVENTIL       

TRYKLUFT VOGNBREMSER       

HYDRAULIKSYSTEM

LUKKET CENTER HYDRAULIKSYSTEM       

OLIEMÆNGDE TILGÆNGELIG FOR FJERNUDTAG L/MIN 123 123 123 123 123 123
STYREPUMPE L/MIN 44 44 44 44 44 44
ELEKTROHYDRAULISKE FJERNUDTAGSVENTILER     STAND./EKSTRA. 4/5-6 4/5-6 4/5-6 4/5-6 4/5-6 4/5-6

TREPUNKTSLIFT

ELEKTRONISK STYRET TREPUNKTSLIFT      

FUNKTIONER: POSITIONSKONTROL, INTERMIX, VÆGTOVERFØRING, TRANSPORTDÆMPNING      

MAX. LØFTEKAPACITET KG 9300 9300 9300 9300 9300 9300
ELEKTRONISK VÆGTOVERFØRING I LIFTARMERNE      

TREPUNKTSLIFT KAT. 3N / 3 3N / 3 3N / 3 3N / 3 3 3
FRONTLIFT OG FRONT-PTO (LØFTEKAPACITET KG) 3500 3500 3500 3500 3500 3500

KABINE OG FØRERSÆDE

"PREMIERE CAB" FIRSTOLPEKABINE MED PLANT GULV      

ELEKTRONISK STYRET HYDRAULISK KABINEFJEDRING      

VÄRME/VENTILATION      

AUTOMATISK KLIMAANLÆG      

DIGITAL INSTRUMENTPANEL MED YDELSES-MONITOR       

"SUPER DELUXE LOW-FREQUENCY" - LUFTAFFJEDRET SÆDE MED VARME OG 
VENTILATION SAMT MULTIFUNKTIONSARMLÆN       

RADIO MED MP3-AFSPILLER, BLUETOOTH OG MIKROFON FOR TELEFON      

ISOBUS ADAPTER      

 PASSAGERSÆDE + LUFTKONDITIONERET OPBEVARINGSBOKS I KABINEN       

LED-BELYSNING      

DIMENSIONER OG VÆGT

FORDÆK  540/65R28 540/65R28 540/65R28 540/65R28 540/65R30 540/65R30
BAGDÆK  650/65R38 650/65R38 650/65R38 650/65R38 650/65R42 650/65R42
A - MAX. LÆNGDE (MED FRONTVÆGTE) MM 5070 5070 5070 5260 5360 5360
B - MIN. BREDDE MM 2430 2430 2430 2430 2430 2430
C - AKSELAFSTAND MM 2600 2600 2600 2750 2820 2820
D - HØJDE OVER KABINE MM 2920 2920 2920 2920 3055 3055
E - FRIHØJDE   MM 485 485 485 550 550 550
TOTALVÆGT UDEN FRONTVÆGTE KG 5750 5750 5750 6550 7350 7350

EKSTRAUDSTYR

FRONTVÆGTE Á 45 KG 16 16 16 16 16 16
FRONTLIFT (MAX. LØFTEKAPACITET)   KG 3500 ¡ 3500 ¡ 3500 ¡ 3500 ¡ 3500 ¡ 3500 ¡
FRONTLIFT OG PTO       

Forklaring:    standard    ekstra   —  ikke mulig
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