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PAŽANGIAUSIA  
VOKIŠKA TECHNOLOGIJA  
DIDŽIAUSIAM PRODUKTYVUMUI.



TABLES

   
Sėkmės pavyksta pasiekti toms žemės ūkio įmonėms, kurios viso se-
zono metu sugeba įvykdyti kiekvieną užduotį, sunaudodamos kiek 
įmanoma mažiau išteklių ir veiksmingai dirbdamos tam skirtu laiku. 
Be to, kiekvienas centas svarbus, siekiant mažinti gamybos išlaidas. 
Būtent tokioms verslo sąlygoms DEUTZ-FAHR sukūrė savo naują  
7 seriją. Du nauji 7 serijos modeliai išvysto iki 246 AG galią ir išsiskiria 
eile vokiškam prekės ženklui būdingų savybių: aukšta kokybe, dideliu 
tikslumu ir patikimumu, kartu su pažangiausiomis technologijomis, 
tiek ekonomiškumo, tiek ir komforto požiūriu.

7 serija yra aukščiausių technologijų ir ypatingai pažangių sprendimų 
traktoriai, gaminami naujoje DEUTZ-FAHR gamyk loje Lauingene, Vo-
kietijoje.

7 serija siūloma su išskirtiniu MaxiVision 2 kabinos komfortu, intui-
tyviais valdikliais, naujoviško dizaino porankiu, moderniausiomis 
tiksliosios žemdirbystės sistemomis, su patobulinta labai efektyvia 
variklio ir transmisijos technologija. Naujoviškos konstrukcijos tiltai 
ir stabdžiai užtikrina optimalų komfortą ir maksimalią saugą. Be to, 
hidraulinės sistemos ir pakabų keliamoji galia tiek priekyje, tiek gale 
reikšmingai papildo bendras 7 serijos specifikacijas, todėl šie trakto-
riai tampa idealiais pagalbininkais žemės ūkio rangovams ir įmonėms 
didinant savo produktyvumą.

7 SERIJOS TTV AGROTRON 7230 7250

Didžiausia galia (kW/AG) 166/226 181/246



DARBO VIETOS KOMFORTAS IR 
VALDYMO PATOGUMAS YRA NE VIEN TIK 
PRABANGA, O BŪTINA SĄLYGA, SIEKIANT 
MAKSIMALAUS PRODUKTYVUMO. 
ĮVEIKITE UŽDUOTĮ ANKSČIAU, NEI JI 
PAREIKALAUS IŠ JŪSŲ DIDELIŲ 
PASTANGŲ SU NAUJA 7 SERIJA.
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KABINA
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KABINA

MAXIVISION 2 KABINA.
DIDESNIS PRODUKTYVUMAS 
APLINKOJE BE STRESO.



 

 

Naujas InfoCenter informacinis centras - analoginis ir skaitmeninis funkcionalumas. 
Pažangiausia informavimo koncepcija.

Naujoviškas variklio gaubtas. Maksimaliai apžvelgiami priekiniai padargai.

Išskirtiniai LED šviesos diodų žibintai, kurių kiekvieno šviesos srautas 2500 liu-
menų.

Unikalios savybės, kurias siūlo MaxiVision 2 kabina, matosi tiek kabinos 
viduje, tiek ir išorėje. Patogumo naudotojui ir ergonomikos tikslais, nau-
ja 7 serija pasitarnauja operatoriui, leisdama geriausiai išnaudoti šiuo 
metu turimas technologijas. Naujame InfoCentre prietaisų skydelyje 
yra 5" įstrižainės spalvotas monitorius, pateikiantis traktorininkui aiškiai 
suprantamą informacijos srautą apie traktoriaus eksploatacijos sąlygas 
ir leidžia patogiausiu būdu keisti parametrus bei pasirinkti informaciją. 
Dėl matomumo neinama į kompromisus bet kokiomis darbo sąlygomis, 
su pasirenkamu 40000 liumenų LED žibintų komplektu, kuriame yra 
keturi priekiniai darbo žibintai. Variklio keliamas triukšmas, jo vibracijos 
ir karštis nepatenka į operatoriaus aplinką, nes nėra jungčių tarp kabinos 
ir variklio gaubto. Naujoviškas variklio gaubtas išryškina naujausią, labai 
modernią DEUTZ-FAHR traktorių šeimos išvaizdą, o kompaktiškas di-
zainas užtikrina neprilygstamą matomumą priekine kryptimi. Geriausią 
įmanomą vaizdą į galinės pakabos zoną užtikrina kabinos padėtis.

Kitos ypatybės, kurios padeda sumažinti operatoriaus nuovargį - tai 
patrauklios interjero spalvos, didelis langų plotas, kurį papildo trijų pa-
sirenkamų konstrukcijų stogo liukas: lengvai atidaromas žalias liukas, 
84 % UV spinduliuotės nepraleidžiantis stiklinis stoglangis ir FOPS ap-

3 skirtingų konfigūracijų stogo liukas.

saugos nuo krentančių objektų versija, optimaliam matomumui dir-
bant su frontaliniu krautuvu.

Oro kondicionavimo sistema su nauja automatine funkcija turi dau-
giausia oro išleidimo angų tarp šios klasės traktorių ir užtikrina ypatingai 
tolygų oro paskirstymą, kuriam neprilygsta joks kitas modelis. Kiekvie-
na MaxiVision 2 kabinos detalė suprojektuota tam, kad padėtų trakto-
rininkui ilgai dirbti be streso ir didžiausiu našumu.

Privalumai:
• Naujas InfoCenter informacinio centro 

ekranas skydelio prietaisų grupėje;

• Daug ramesnė aplinka, dėl sumažintos 
vibracijos ir mažesnio kaitimo, atskyrus 
kabiną nuo variklio gaubto;

• Naujas kompaktiškas variklio gaubtas, 
suteikiantis rinkoje pirmaujantį 
matomumo iš kabinos lygį;

• Iki 40000 liumenų LED žibintų komplektas 
su keturiais darbiniais priekiniais žibintais.



ERGONOMIŠKA DARBO VIETA.
INTUITYVUS BŪDAS PASIEKTI 
DIDŽIAUSIĄ NAŠUMĄ.

08-09
DARBAS SU 
TRAKTORIUMI



Naujo dizaino porankio dėka 7 serijos valdymas tampa netgi dar intu-
ityvesnis. Visas įprastas funkcijų sekas galima automatizuoti. Tiesiog 
iš anksto pasirinkite norimus pagrindinius parametrus ir suaktyvinkite 
juos bet kuriuo metu, piršto bakstelėjimu į ekraną. Nauja, itin er-
gonomiška kryžminė svirtelė įmontuota porankyje valdo viską, nuo 
važiavimo greičio, važiavimo krypties ir pastovaus greičio pasirinkimo 
iki ComfortTip sistemos, galinio keltuvo ir priekinio keltuvo valdiklių.

Tai intuityvi sistema, kuriai nereikia keisti rankos padėties ir ne ilgiau 
kaip akimirkos, kad sureaguotų.

Visi valdikliai yra aiškiai pažymėti atitinkamomis spalvomis ir išdės-
tyti logiška tvarka, pagal jų panaudojimo dažnumą. Traktorininkas 
bet kuriuo metu visiškai kontroliuoja naują 7 seriją ir gali ilgai dirbti 
didžiausiu našumu.

GTV (priekinio/ galinio galios tiekimo veleno) valdikliai patogiai integruoti į po-
rankį...

... kartu su priekinio ir galinio keltuvo valdikliais.

Papildomos hidraulinių skirstytuvų sekcijos valdomos svirtele su integruotu išma-
niuoju reguliavimo ratuku.



10-11
TIKSLIOJI 
ŽEMDIRBYSTĖ

TIKSLUSIS PURŠKIMAS SU SEKCIJŲ 
KONTROLE. PRODUKTYVUMAS 
APIBRĖŽIAMAS KAIP GERIAUSIŲ 
REZULTATŲ PASIEKIMAS, KIEK ĮMANOMA 
MAŽESNIAIS IŠTEKLIAIS. NAUJOS  
7 SERIJOS SIŪLOMOS, PAŽANGIOS 
SISTEMOS ORIENTUOTOS Į IŠTEKLIŲ 
TAUPYMĄ IR EKOLOGIJĄ.





 

04-05
MOTOR12-13

TIKSLIOJI 
ŽEMDIRBYSTĖ

TIKSLUMAS YRA BŪTINA SĄLYGA 
SIEKIANT PRODUKTYVUMO.



 
Privalumai:

• 7 serija siūlo visą eilę DEUTZ-FAHR 
tiksliosios žemdirbystės technologijų;

• iMonitor2 su 12" įstrižainės monitoriumi. 
Jis didžiausias iš tiekiamų rinkai.

 

Sekcijų kontrolė/ kintamos normos nustatymas jau bazinėje įrangoje.

Dokumentavimo sistema (ISOMXL) taip pat bazinėje įrangoje, belaidis duomenų 
perdavimas - papildomai.

TIM (traktoriaus ir padargų valdymo) sistema visoms padargo funkcijoms valdyti.

VT4 parengtis: agregato funkcijos valdomos traktoriaus valdikliais.

Naujoje 7 serijoje instaliuota pažangiausia tiksliosios žemdirbystės tech-
nologija. Centrinio stebėjimo pulto ir valdymo skydelio ypatybės yra uni-
kalios, kaip ir matmenys: iMonitor2 ekrano įstrižainė - 12". Viskas kontro-
liuojama per vieną aiškią vartotojo sąsają, nuo traktoriaus funkcijų iki 
ISOBUS taikomųjų programų, automatinių kontrolės sistemų ir duomenų 
valdymo. Pasirinktinai galima sumontuoti dvi atskiras vaizdo kameras.

Be to, nauja 7 serija gali būti parengta TIM (traktoriaus ir padargų valdy-
mui) ir gali reaguoti į padargų parametrų pokyčius - ši technologija skirta 
padidinti jūsų darbo tikslumą ir patogumą. Kitas galimas variantas yra 
VT4 vaizdo terminalo sistema. Ji leidžia kontroliuoti prijungtą įrangą, 
naudojant paties traktoriaus funkcijas, ir tokiu būdu išvengti per didelio 
skaičiaus kabinoje instaliuotų padargų valdiklių ar monitorių. Segmentų 
ir kintamos išbėrimo normos valdymo sistemos purkštuvams ir sėjamo-
sioms yra standartinė įranga. Su ja traktorininkas gali įjungti arba išjung-
ti sekcijas, siekiant išvengti dalinio persidengimo ir taupyti augalų apsau-
gos chemikalus ir sėklas. Naudojant pasirenkamą nuotolinio valdymo 
sistemą, DEUTZ-FAHR gaminamos technikos specialistai gali nuotoliniu 
būdu gauti prieigą prie aptarnaujamos transporto priemonės sistemų. Be 
abejo, klientams siūlomos ir automatinio valdymo sistemos bei diegiami 
belaidžio duomenų perdavimo ir duomenų valdymo sprendimai.
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VARIKLIS



NAŠUMAS REIKALAUJA ĮVAIRIŲ 
TECHNOLOGINIŲ SPRENDIMŲ, KURIE 
PASIEKIA SAVO DIDŽIAUSIĄ EFEKTYVUMĄ, 
KAI YRA TOBULAI SUBALANSUOTI IR 
SUDERINTI DARBUI. NAUJA 7 SERIJOS  
YRA PUIKIAUSIAS TO PAVYZDYS.



TIER 4 FINAL TARŠOS  
REIKALAVIMUS ATITINKANTYS
ŠEŠIŲ CILINDRŲ VARIKLIAI. 
NAŠUMAS, KURIO VAROMOJI  
JĖGA – EFEKTYVUMAS.

16-17 
VARIKLIS



 Privalumai: 

• Greitesnis reagavimas į valdymo 
pokyčius, didesnis sukimo momento 
rezervas, didesnis pradinis sukimo 
momentas;

• Degalų ir preparato AdBlue sunaudoja 
vidutiniškai iki 5 % mažiau; 

• Elektronikos valdomas ventiliatorius su 
klampio mova didesniam aušinimo 
efektyvumui.

 

SCR išmetamųjų dujų apdorojimo sistema ir pasyvus DPF (dyzelio kietųjų dalelių 
filtras) degalų sąnaudų ir eksploatacinių išlaidų mažinimui.

Mažesnės degalų ir AdBlue sąnaudos. 400 l talpos dyzelino ir 50 l AdBlue bakai 
ilgoms darbo dienoms.

Naujoje 7 serijoje montuojami visiškai perprojektuoti varikliai, atsiž vel-
giant į poveikį aplinkai ir ekonominį efektyvumą. Naujas DEUTZ 6.1 Tier 4f 
galutinės pakopos variklis greičiau reaguoja į valdymo pokyčius, turi dides-
nį sukimo momento rezervą, be to, paleidimo metu pradinis sukimo mo-
mentas didesnis, o degalų ir preparato AdBlue sunaudoja 5 % mažiau, ly-
ginant su ankstesnės kartos varikliais. Patobulintos konstrukcijos išmetimo 
sistemoje įdiegtas SCR išmetamųjų dujų apdorojimas ir papildomas pasy-
vus DPF (dyzelio kietųjų dalelių filtras). DPF pranašesnis trimis aspektais, 
lyginant su įprastais aktyviaisiais filtrais: nėra degalų įpurškimo filtro, todėl 
įtaisas mažiau kaista, o filtras daug greičiau regeneruojasi. Tai taupo dega-
lus, pinigus ir tuo pat metu atitinka visus  tarptautinius emisijų standartus.

Variklio efektyvumo lygį palaiko elektronikos valdomas ventiliatorius su 
klampio mova ir atnaujintos konstrukcijos, kompaktiška ir labai veiksminga 
aušinimo sistema. Patentuotos aušinimo sistemos skyrius galima atidaryti, 
todėl ją prižiūrėti yra daug paprasčiau. Pirminio valymo sistema, įmontuota 
oro įleidimo grotelėse, apsaugo oro filtrą nuo nešvarumų patekimo į jo 
vidų, vėlgi tai turi reikšmingos įtakos priežiūros išlaidoms. DEUTZ 6.1, Tier 4f 
galutinėms taršos normoms atitinkantis variklis – moderni Vokietijoje pa-
gaminta technika – tapatinamas su aukščiausio lygio technologijos žiniomis 
ir efektyvumu, kad jūs galėtumėte pasiekti didžiausią darbo našumą.
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TRANSMISIJA

TTV TRANSMISIJA. 
ĮJUNKITE GALIĄ
PRODUKTYVUMUI.



  Privalumai:

• Vienintelė kompaktiškos konstrukcijos 
traktorių serija, keliuose galinti važiuoti 
padidintais greičiais;

• 50 km/h arba 60 km/h, varikliui dirbant 
žemais sūkiais;

• Intuityvus valdymas ir labai efektyvus 
veikimas.

Maksimalų produktyvumą lemia preciziškas transmisijos veikimas ir tiks-
liai parenkami darbiniai greičiai. Naujoje 7 serijoje montuojamos pačios 
moderniausios, elektronikos valdomos, nepertraukiamo perjungimo be-
pakopės TTV transmisijos. Tai vientiso bloko koncepcija, ilgus metus 
bandyta ir tikrinta, dabar valdoma naujos programinės įrangos, siekiant 
dar geresnių rezultatų. DEUTZ-FAHR yra vienintelis gamintojas, rinkai 
tiekiantis tokios kompaktiškos klasės traktorius, numatytus iki 60 km/h 
greičiui. Visus ribinius 40 km/h, 50 km/h ir 60 km/h greičius šie traktoriai 
gali pasiekti prie žemų variklio sūkių, taip ypač efektyviai taupant dega-
lus. Bendrai paėmus, greičių intervalas yra nuo 0,2 km/h iki 60 km/h. 
Nuo lauko darbų iki transportavimo keliais - TTV transmisija dirba opti-
maliu efektyvumu, bet kokiu greičiu. Labai patogiai valdoma TTV trans-
misija yra itin efektyvi, nes turi keturis mechaniškai keičiamus greičio 
diapazonus, kurie perjungiami automatiškai. Variklio ir transmisijos val-
dymas visiškai integruotas į patogią automatinę sistemą, mechaniniam 
greičių diapazonų perjungimui. Iki keturių automatiškai palaikomų grei-
čių galima išsaugoti sistemos atmintyje, siekiant optimizuoti darbo pro-
cesus. Naujas priekabos vilkties įtempimo režimas padidina važiavimo 
saugą kalvotose vietovėse.

Kiekviena atskira TTV transmisijos sistemos detalė suprojektuota mak-
simaliam naujos 7 serijos produktyvumui.

PowerShuttle elektrohidraulinis reversas su SenseShift - patogiai reguliuojamas,  
5 jautrio lygių važiavimo krypties keitimas.

Galima užprogramuoti iki 4 automatiškai palaikomų greičių, darbo optimizavimui 
ir didesniam efektyvumui.

Didžiausias efektyvumas   

Transmisijos diapazonas
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TILTAI IR STABDŽIAI



PRODUKTYVUMAS REIKALAUJA 

AUKŠČIAUSIO LYGIO VALDYMO – 

IR LAUKE, IR KELYJE. DIDELIU GREIČIU, 

SUDĖTINGOMIS DIRVOS SĄLYGOMIS 

IR SU SUNKIAUSIA ĮRANGA. 7 SERIJA 

SUTEIKIA JUMS PASITIKĖJIMO BET 

KOKIOMIS SĄLYGOMIS – SAUGA 

KIEKVIENOJE SITUACIJOJE.



e

TILTAI IR STABDŽIAI.
OPTIMALIAM NAŠUMUI BŪTINA 
OPTIMALI SAUGA.

22-23
TILTAI IR STABDŽIAI



 
Privalumai: 

• Unikalus sunkioms apkrovoms pritaikytas 
priekinis tiltas su amortizacija; 

• Maksimalus stabilumas, dirbant bet kokius 
darbus;

• Unikali išorinių diskinių stabdžių sistema;

• Stabdžių stiprintuvo sistema.

e

Stabdžių stiprintuvo sistema užtikrina aukštą stabdymo efektyvumą, net nestipriai 
spaudžiant pedalą.

Unikalu. Nauja, sunkioms apkrovoms pritaikyta amortizuojančio priekinio tilto kon-
cepcija.

Nauja labai patvari priekinio tilto pakaba ir stabdžių sistema 7 serijoje 
yra unikalios šios klasės traktoriams. Pažangių technologijų, adaptyvi 
pakabos sistema suteikia naujai 7 serijai maksimalų stabilumą, tiek vel-
kant sunkius krovinius, tiek traukiant padargus sudėtingomis sąlygomis. 
Naujoviška AntiDive (neleidžianti pažemėti priekiui) sistema stabilizuoja 
traktorių visuose transportavimo darbuose ir didina važiavimo saugą. Be 
to, nauja pakabos konstrukcija užtikrina geresnį valdymą važiuojant ne-
lygiais paviršiais, kai pakabos amortizatoriai sumontuoti tilto priekyje.

Tik 7 serijos standartinės komplektacijos traktoriuose būna sumontuo-
ti labai efektyvūs išoriniai diskiniai priekinės ašies stabdžiai. Pasirinkti-
nai užsakoma stabdžių stiprintuvo sistema garantuoja didžiausią stab-
dymo efektyvumą, visai nestipriai spaudžiant pedalą. Joks kitas 
traktorius standartinėje komplektacijoje nesiūlo itin patvaraus prieki-
nio tilto su išoriniais diskiniais stabdžiais, integruotais į stabdžių stiprin-
tuvo sistemą.



24-25 
HIDRAULINĖ PAKABA 
IR GTV

TRAKTORIŲ NAŠUMAS TIESIOGIAI 
PRIKLAUSO NUO ĮRANGOS, KURIĄ 
JIEMS GALIMA SUMONTUOTI DARBUI. 
UŽDUOTIMS, ATLIEKAMOMS VIENU 
PRAVAŽIAVIMU, REIKIA DIDELIŲ IR SUNKIŲ 
KOMBINUOTŲ AGREGATŲ. BŪTENT ČIA 
NAUJA 7 SERIJA AKIVAIZDŽIAI PARODO 
SAVO TIKRĄJĄ GALIĄ.
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HIDRAULINĖ PAKABA 
IR GTV

PAKABOS KĖLIMO ĮRENGINYS.
PAKELKITE SAVO DARBO 
NAŠUMĄ.



 Privalumai: 

• Visos hidraulinio skirstytuvo sekcijos turi 
proporcinį valdymą;

• Priekinė pakaba su padėties valdymu;

• Nauja priekinio keltuvo koncepcija - inte-
gruotos svirtys priglaustos prie priekinės 
traktoriaus dalies;

• Prie priekinės pakabos ir jos valdiklių yra 
ISOBUS kištukinė jungtis.

 

 

Iki 7 proporcinio valdymo hidraulinio skirstytuvo sekcijų gale ir 2 priekyje. Priekinis 
keltuvas integruotas į traktoriaus rėmą kompaktiškame bloke.

Išoriniai valdikliai pagalbinėms skirstytuvų sekcijoms, galiniam keltuvui ir GTV 
abiejose traktoriaus pusėse.

Nauja 7 serija gausiai aprūpinta papildomomis jungtimis bet kokios įran-
gos darbui: galima pasirinkti iki penkių hidraulinių skirstytuvo sekcijų gale 
ir dvi priekines skirstytuvo sekcijas – visos su proporciniu valdymu.

Nauja hidraulinė sistema 7 serijoje siūlo priekinę pakabą su padėties 
valdymu, funkcija, kuri iki šiol buvo įrengiama tik 9 serijos traktoriuose. 
Priekinio keltuvo keliamoji galia buvo padidinta iki įspūdingų 5480 kg – 
su naujoviškai integruota priekinės pakabos sistema pakabinama tech-
nika yra arčiau traktoriaus. Prie priekinės pakabos montuojamas ir inte-
gruotas ISOBUS terminalas.

Standartinė apkrovai jautri hidraulinė sistema turi 120 l/min našumo 
standartinį siurblį arba pasirenkamą 160 l/min našumo siurblį. Vairo me-

chanizmo sistemą aptarnauja atskiras siurblys, todėl vairavimas nepa-
veikia pagrindinės darbinės hidraulinės sistemos. Standartiškai pagrindi-
nio galinio keltuvo kėlimo pajėgumas yra galingi 10000 kg.

Trijų greičių (540Eco/1000/1000Eco) galinis GTV (galios tiekimo vele-
nas) ir 1000 arba 1000Eco priekinis GTV galios perdavą agregatų darbi-
nėms dalims leidžia panaudoti itin efektyviai. Eco greičio režimas pasie-
kiamas, esant žemesniems variklio sūkiams, kas, savo ruožtu, leidžia 
sumažinti  degalų sąnaudas.

Visos hidraulikos ir GTV funkcijos patogiai  valdomos iš kabinos, poran-
kyje įmontuotais valdikliais.

Gale įrengta ISOBUS linijos sąsaja.
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PANAUDOJIMO 
SRITYS



TEKO ĮVEIKTI ILGĄ KELIĄ.
NUO ŽEMĖS ĮDIRBIMO IKI SĖJOS,  
NUO PASĖLIŲ PRIEŽIŪROS IKI DERLIAUS 
NUĖMIMO – TIK SEZONO PABAIGOJE 
APIMA GERA NUOJAUTA, KAI GALITE 
SAU PASAKYTI: „SU NAUJA 7 SERIJA 
MANO DARBO NAŠUMAS BUVO TOKS 
AUKŠTAS, KIEK TAI ĮMANOMA“.
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TECHNINIAI 
DUOMENYS

Techniniai duomenys ir iliustracijos yra orientacinio pobūdžio. Įsipareigojusi tiekti gaminį, kuo geriau atitinkantį Jūsų poreikius, DEUTZ-FAHR pasilieka teisę atnaujinti savo gaminamos technikos 
specifikacijas bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo. 

Techniniai duomenys
7 SERIJOS TTV Agrotron

7230 TTV 7250 TTV
VARIKLIS

Gamintojas Deutz Deutz

Modelis TCD 6.1 L06 TCD 6.1 L06

Atitikimas taršos normoms Etapo IV/Tier 4f Etapo IV/Tier 4f

Cilindrai/Darbo tūris sk. /cm³ 6/6057 6/6057

Pripūtimo tarpinis aušintuvas

Ventiliatorius su klampio mova

Deutz Common Rail (DCR) maitinimo sistema bar 1600 1600

Didžiausia galia (ECE R120) kW/AG 166/226 181/246

Galia varikliui dirbant vardiniais sūkiais (ECE R120) kW/AG 157/214 169/230

Didž. patvirtinta galia prie vard. sūkių  (pagal 2000/25/EB) kW/AG 166/226 174/237

Variklio sūkiai esant didžiausiai galiai min-1 1900 1900

Didžiausi variklio sūkiai (vardiniai) min-1 2100 2100

Variklio sūkiai esant didžiausiam sukimo momentui min-1 1600 1600

Variklinis stabdis O O

Elektroninis variklio sūkių ribotuvas

Oro filtras su dulkių atskyrikliu

Išmetimo vamzdis prie priekinio kabinos statramsčio

Degalų bako talpa litrai 400 400

AdBlue® bako talpa litrai 50 50

TTV TRANSMISIJA

Modelis ZF S-Matic S240 / S240HD ZF S-Matic S240 / S240HD

Greičių diapazonų skaičius sk. 4 4

Didžiausias greitis km/h

Greitinančioji pavara 60 km/h Eco

Greitinančioji pavara 50 km/h Eco

Greitinančioji pavara 40 km/h SuperEco

Saugaus sustojimo funkcija PowerZero

CruiseSpeed užduoti greičiai sk. 2+2 2+2

Važiavimo strategijos (Automat./Rankinis/GTV)

Eco/Power valdymo režimai

Elektrohidraulinis reversas

Sankabos jautrio reguliavimas SenseClutch

GTV

GTV 540Eco/1000/1000Eco

Priekinis GTV 1000 O O

GTV 1000Eco O O

TILTAI IR STABDŽIAI

Priekinio tilto amortizacija

Elektrohidraulinis priekinio tilto pavaros įjungimas

Elektrohidrauliškai valdomas diferencialų blokavimas

ASM tilto valdymo sistema
Galinių ratų stabdymas su priverstiniu priek. tilto įjungimu

Išoriniai diskiniai priekinių ratų stabdžiai O O

PowerBrake stabdžių stiprintuvas

Pneumatinis priekabos stabdymas O O

Hidraulinis priekabos stabdymas O O

Keičiamo ilgio pusašiai (įkišami) O O

Automatinis elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)

HIDRAULINĖ SISTEMA IR PAKABA

Siurblio našumas (standartinė įr.) l/min 120 120

Uždaro centro (jautri apkrovai) hidraulinė sistema

Siurblio našumas (papildoma įr.) l/min 160 160

Didžiausias alyvos kiekis išoriniams imtuvams litrai 45 45

Atskiras papildomas alyvos bakas

Papildomų skirstytuvo sekcijų skaičius (standartinė įr.) prijungimo linijų sk. 8 8

Papildomų skirstytuvo sekcijų skaičius (papildoma įr.) prijungimo linijų sk. 10/12/14 10/12/14

Elektroninis galinės pakabos valdymas

Elektra valdomo galinio keltuvo keliamoji galia kg 10000 10000

Priekinė pakaba O O

Priekinio keltuvo keliamoji galia kg 5480 5480



: standartinė įranga   O: papildoma įranga   -: negalima įranga

Techniniai duomenys
7 SERIJOS TTV Agrotron

7230 TTV 7250 TTV
ELEKTROS SISTEMA

Įtampa V 12 12

Standartinė akumuliatorių baterija V/Ah/A 12/180/700 12/180/700

Generatorius V/Ah/A 12/200 12/200

Starteris V/kW 12/3,1 12/3,1

Išorinis maitinimo lizdas

Jungtis padargams 11786 (7 kontaktų) O O

Padidinto srovės stiprumo maitinimo lizdas

KABINA

MaxiVision 2 kabina

Pneumatinė kabinos pakaba O O

Reguliuojami galinio vaizdo veidrodžiai O O

Šildomi ir reguliuojami galinio vaizdo veidrodžiai O O

Oro kondicionierius

Automatinė oro kondicionavimo sistema O O

Atidaromas stoglangis

Daugiafunkcė svirtelė

WorkMonitor monitorius

Apšvietimo valdymo skydelis

iMonitor2 O O

Vaizdo kamerų sistema O O

Parengtis automatiniam vairavimui Agrosky O O

Suderinamumas su ISOBUS (3 klasės) O O

Comfortip Professional komandų sekų programavimas O O

Max Comfort Dynamic XL++ sėdynė
(su dinaminiu žemų dažnių stabilizavimu)

Max Comfort Dynamic XXL ++ sėdynė (su dinaminiu 
stabilizavimu ir horizontalių švytavimų slopinimu) O O

Max Comfort Dynamic EVO Active + sėdynė (aktyvus 
dinaminiu stabiliz. plati konstrukcija, aktyvi O/K sistema O O

Komfortiška keleivio sėdynė

Radijas O O

Halogeniniai darbiniai žibintai

4 kartos šviesos diodų LED darbiniai žibintai O O

PRIKABINIMO ĮTAISAI
Prikabinimo įtaisas su automatiniu fiksatoriumi O O

Reguliuojamo aukščio sferinis prikabinimo įtaisas O O

Fiksuoto aukščio automatinis sferinis prikabinimo įt. O O

Švytuojanti svirtis O O

Prikabinimo kablys O O

Piton Fix tipo prikabinimo įtaisas O O

MATMENYS IR MASĖS
Priekinės padangos 600/70R30 600/70R30

Galinės padangos 710/70R38 710/70R38

Priekinės padangos 540/65R34 540/65R34

Galinės padangos 650/65R42 650/65R42

Ratų bazė mm 2868 2868

Ilgis mm 4817-4972 4817-4972

Aukštis mm 3153 3153

Plotis mm 2500-2736 2500-2736

Prošvaisa mm 555 555

Priekinio tilto apkrova (esant konstrukcinei masei) kg 3100-3915 3100-3915

Galinio tilto apkrova (esant konstrukcinei masei) kg 5100-5185 5100-5185

Bendroji konstrukcinė masė kg 8200-9100 8200-9100

Galinių balastinių svorių masė kg O O

Didžiausia leistina priekinio tilto apkrova kg 6000 6000

Didžiausia leistina galinio tilto apkrova kg 10000 10000

Leistina bendroji masė (40 km/h) kg 14500 14500
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    Prekybos atstovas 

UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai
Tel. (8 450) 31 383 
Faksas (8 450) 31 484 

KAUNO PADALINYS:  
9-ojo Forto g. 47, LT-48100 Kaunas
Tel. +370 612 62 005

El. p. info@zemtiekimas.lt    
www.zemtiekimas.lt   

Norėdami sužinoti daugiau, prašome kreiptis į mūsų  
prekybos atstovą arba apsilankyti svetainėje 
deutz-fahr.com.
DEUTZ-FAHR yra                   prekės ženklas.


