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SKIRTAS DIDINGIEMS DARBAMS 
IR DIDELIEMS IŠŠŪKIAMS. 
SUKONSTRUOTAS TIK 
AUKŠČIAUSIEMS REZULTATAMS.



TABELLE

  

Manoma, kad 2050 m. pasaulyje bus 9 milijardai gyventojų, kuriems, 
savaime suprantama, reikės maisto ir energijos išteklių. Tai didžiulis 
iššūkis žemės ūkiui, nes dirbamos žemės plotai nepadidės, tuo tarpu 
prognozės skelbia žemės ūkio produkcijos poreikį išaugsiant dvigubai. 
Taigi naujos kartos traukos mašinos turi būti dar efektyvesnės ir na-
šesnės visose technologinėse operacijose, pradedant dirvos ruošimu 
sėjai ir baigiant derliaus nuėmimu.

DEUTZ-FAHR 9 serijos traktoriai – tai itin modernios, aukštų techno-
logijų didelės galios traukos mašinos. Jie ne tik našūs, kasdienėje eks-
ploatacijoje itin efektyvūs, aprūpinti naujausia komandų sekos galu-
laukėje sudarymo programa bei kitomis pažangiausiomis 
automatizavimo sistemomis – šie traktoriai sukurti taupyti energijos 
išteklius.

 47000 liumenų šviesos srauto LED darbo zonos žibintai, MaxiVision 

II kabina su 12.8“ įstrižainės iMonitor2 valdymo terminalu ir pažan-
giausiomis tiksliojo ūkininkavimo sistemomis, efektyviausi 295–336 
AG varikliai, bepakopė TTV transmisija tiksliam važiavimo greičiui 
nuo 0,2 iki 60 km/h, esant ekonomiškiems variklio sūkiams, specia-
liai šiam modeliui sukurta priekinio tilto amortizacija, automobili-
nio tipo išoriniai diskiniai stabdžiai didžiausiam stabdymo efektyvu-
mui, 12000 kg galinio keltuvo keliamoji galia bei nuotoliniu būdu 
pakeliamas variklio gaubtas geresnei prieigai prie techninės priežiū-
ros mazgų, išskirtinis dizainas, sukurtas bendradarbiaujant su Ital-
Design Giugiaro (Džiudžaro) studija. Novatoriški nuo pradžios iki 
pabaigos – neatsitiktinai 9 serijos traktoriai yra vieni pažangiausių 
rinkoje.

DEUTZ-FAHR 9 serijoje yra trys tobulai subalansuoti, išskirtinių savy-
bių skirtingos galios traktorių modeliai, kurie ūkininkams ir žemės 
ūkio bendrovėms leis pasiekti aukščiausių rezultatų.

9 SERIJOS TTV AGROTRON 9290 9310 9340

Didžiausia galia, kW/AG 217 / 295 229 / 312 247 /  336



04-05
LED PAKETAS

GERAS MATOMUMAS YRA BŪTINA 
SAUGAUS IR EFEKTYVAUS DARBO 
SĄLYGA. NAUJOVIŠKAS 47000 LIUMENŲ 
LED ŽIBINTŲ KOMPLEKTAS NAKTĮ 
PAVERČIA DIENA.





06-07
KABINA

MAXIVISION II KABINA: ĮLIPKITE 
IR ĮVERTINKITE AUKŠČIAUSIOS 
KLASĖS DARBO VIETĄ.



   

Reguliuojama, aukštos kokybės medžiagomis aptraukta sėdynė, kuriai galima 
individualiai nustatyti pakabos parametrus.

Pagrindinės šviesos, darbo žibintai ir kabinos apšvietimas išdėstyti viename 
valdymo pultelyje.

Iš anksto nustatykite temperatūrą: automatiniai valdikliai tiksliai reguliuoja oro 
srautą.

Komfortiška keleivio pasostė. Keleiviai taip pat gali važiuoti patogiai.

Pakanka vieno žvilgsnio, kad taptų aišku – dirbti šioje aplinkoje tikras 
malonumas. MaxiVision II kabina mašinos operatoriui suteikia daug 
erdvės. Aukštos kokybės medžiagos sukuria šviesią ir jaukią darbo 
aplinką. Naujoviškas panoraminis priekinis stiklas, dideli šoniniai ir 
galiniai langai užtikrina plačiausią regėjimo lauką. Galima užsisakyti ir 
skaidrų kabinos liuką. Naujos konstrukcijos priekinis variklio gaubtas 
labai pagerino matomumą žemyn, priekinės pakabos kryptimi. Kabi-
na pritvirtinta ant pneumatinių pagalvių ir izoliuota nuo variklio 
gaubto, kad jos nepasiektų variklio karštis, vibracijos ir triukšmas. Di-
džiausias triukšmo lygis 69 dB. Įlipkite į kabiną ir nejauskite nuovargio 
net ir po ilgos darbo dienos.



DIRBKITE GREIČIAU, TIKSLIAU IR 
VISŲ PIRMA LABIAU SUTELKĘ  
DĖMESĮ.

08-09
VALDIKLIAI



Kalbant apie naudojimo patogumą, 9 serija – aukštųjų technologijų 
traktoriai. Svarbiausias pasikartojančias funkcijas galima automatizuo-
ti priskiriant jas komandų sekai. Operatorius tiesiog iš anksto užsiduoda 
reikiamus pagrindinius parametrus ir juos suaktyvina vienu piršto prisi-
lietimu, viską patikėdamas išmaniajai mašinai. Todėl operatorius dau-
giau dėmesio gali skirti atliekamam darbui. Atnaujinto dizaino, infor-
matyvus prietaisų skydelis InfoCentre rodo traktoriaus darbinius 
parametrus tiek analoginiu, tiek skaitmeniniu formatu.

Važiavimo greitis (pirmyn/atgal), du automatiškai palaikomi greičiai, 
Comfortip komandų sekos programavimas ir keltuvų valdymas – visa 
tai atliekama naujoviška, ergonomiškai suprojektuota ir porankyje 
įrengta daugiafunkce svirtele. Papildomų hidraulinių skirstytuvo sekcijų 
valdikliai, variklio ir transmisijos valdikliai, GTV ir galios perdavos val-
dymas taip pat integruoti į porankį.

Visi valdikliai funkciškai išskirti tam tikra spalva, jie aiškiai ir logiškai iš-
dėstyti pagal naudojimo dažnumą. 9 serija labai intuityvi. Operatorius 
gali dirbti tiksliai iš anksto nustatytu greičiu, visą dėmesį sutelkdamas 
užduoties vykdymui.

GTV reguliavimai ir paleidimas patogiai integruoti į porankį...

... kaip ir priekinio bei galinio keltuvo reguliavimas.

Naujoviškas informacinis prietaisų skydelis InfoCentre rodo svarbiausią darbinę 
informaciją skaitmeniniu ir analoginiu formatu.

Trys hidraulinės skirstytuvo sekcijos valdomos kryžmine svirtele su integruotu  
išmaniuoju reguliavimo ratuku.



10-11
TIKSLIOJI  
ŽEMDIRBYSTĖ

TAUPYKITE IŠTEKLIUS, SAUGOKITE 
APLINKĄ IR DIDINKITE DARBŲ TIKSLUMĄ 
AUTOMATIZUODAMI PROCESUS. 
TIKSLIOJI ŽEMDIRBYSTĖ JAU SENIAI 
TAIKOMA PRAKTIKOJE IR 9 SERIJA YRA 
JOS ŽINGSNIS Į PRIEKĮ.





 

04-05
MOTOR12-13

IŠMANUMAS

PAPRASTAI PASIEKIAMAS 
DIDŽIAUSIAS EFEKTYVUMAS.



 
9 serijos traktoriuose įdiegtos naujausios tiksliosios žemdirbystės siste-
mos. Su palydovinės navigacijos sistema įmanoma dirbti net iki 2 cm 
tikslumu. Valdymui galima pasitelkti visas šiuo metu naudojamas paly-
dovines sistemas ir koregavimo signalus tik su vienu imtuvu - palydovi-
niu Agrosky. Galima užsisakyti įvairias automatinių valdymo sistemų 
versijas.

9 serija yra oficialiai ISOBUS sertifikuota. Todėl šios serijos traktoriai 
suderinami su visų pirmaujančių gamintojų mašinomis ir padargais. 
Ketvirtosios kartos terminalas lietimui jautriu paviršiumi leidžia pasi-
rinktinai priskirti atskiras funkcijas porankyje įmontuotiems valdymo 
mygtukams, kad padargus būtų galima valdyti per ISOBUS.

9 serija taip pat yra parengta TIM (traktoriaus padargų valdymo) siste-
mai. Su TIM traktorius priima valdymo signalus iš prijungto padargo. 
Dar tiksliau dirbti tiesiog neįmanoma.

Duomenų dokumentavimą taip pat galima automatizuoti, taikant 
standartinį ISOXML duomenų formatą. Pažangiausias rinkoje sprendi-
mas: visos DEUTZ-FAHR tiksliosios žemdirbystės priemonės rodomos 
viename iMonitor2 terminale ir valdomos naudojant jutiklinį ekraną. 
Paprasčiau valdomų tiksliosios žemdirbystės sistemų tiesiog nėra.

Net vairuojant galima tiksliai nustatinėti ir valdyti IMonitor2.

Agrosky imtuvas. Visus palydovinių sistemų ir koregavimo signalus gali priimti 
vienas įtaisas.

9 serija yra oficialiai ISOBUS sertifikuota ir parengta TIM (Traktoriaus-padargų 
valdymui).



14-15
VARIKLIS



TAUPO DEGALUS, MAŽINA APLINKOS 
TARŠĄ, TRIUKŠMO SKLAIDĄ IR 
TUO PAT METU DIDINA NAŠUMĄ. 
9 SERIJA ATITINKA AUKŠČIAUSIUS 
EKONOMIŠKUMO IR APLINKOSAUGOS 
REIKALAVIMUS.



DAUGIAU GALIOS  
SUNAUDOJANT  
MAŽIAU DEGALŲ.

16-17
VARIKLIS



DCR technologija: 2000 barų įpurškimo slėgis užtikrina maksimalų variklio 

efektyvumą.

600 l dyzelino ir 55 l AdBlue pakanka ilgiau nei vienai pamainai net ir dirbant 
labai įtemptai. Papildoma įranga: šildomas degalų filtras-nusodintuvas greitam 
variklio paleidimui šaltu metų laiku.

Kompaktiška aušinimo sistema gerina šilumos nuvedimą ir ją patogiau prižiūrėti.

9 serijos variklis nusipelno aukščiausių įvertinimų. Išskirtinė šio jėgos 
agregato savybė – didžiausias efektyvumas mažiausiomis degalų są-
naudomis. Joks kitas variklis nepasižymi tokiomis savybėmis kaip 
Deutz TTCD šešių cilindrų, 7,8 l darbo tūrio 295–336 AG jėgos agre-
gatas, turintis dviejų pakopų turbokompresorinį pripūtimą su tarpi-
niais oro aušintuvais bei SCR, DPF ir DCR technologijas.

Esant 2000 bar įpurškimo slėgiui variklis reaguoja akimirksniu ir 90% 
sukimo momento pasiekia jau prie 1000 min-1 sūkių. Didžiausias su-
kimo momentas išlieka pastovus 1200–1600 min-1 diapazone. Mažų 
darbinių sūkių koncepcija yra unikali naujos kartos variklių savybė. Jie 
išsiskiria ir puikiomis šalto paleidimo savybėmis net ekstremaliausio-
mis sąlygomis. Dėl novatoriškų SCR/DPF aplinkos taršą mažinančių 
technologijų Deutz TTCD 7,8 l varikliai atitinka griežčiausius Etapo 
IV/Tierf reikalavimus išsaugodami puikias charakteristikas. Šie varik-
liai tiesiog sukurti didžiausiam efektyvumui.
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18-19
TRANSMISIJA

TIKSLIAJAM ŪKININKAVIMUI  
BŪTINAS TIKSLUS IR PASTOVUS 
VAŽIAVIMO GREITIS.
ČIA 9 SERIJA PARODO GERIAUSIAS 
SAVO SAVYBES.





20-21
TRANSMISIJA

TTV TRANSMISIJA.  
DIDŽIAUSIAS EFEKTYVUMAS  
NUO 0,2 IKI 60 KM/H.



Efektyvumą lemia tikslumas, o pastarąjį – darbas tokiu greičiu, kokio 
reikalauja darbų technologija. Greitaveikė bepakopė TTV transmisija 
leidžia darbus atlikti tiksliai jiems reikalingu greičiu. TTV transmisija 
suderina mechaninių komponentų efektyvumą su hidrostatinio vari-
atoriaus galia ir jos perdavimo tolygumu. Ji apima greičių intervalą 
nuo 0,2 iki 60 km/h. 7–15 km/h greičių diapazone, apimančiame sun-
kiausius traukos darbus, jos efektyvumas – didžiausias. Jame 80% 
galios perduodama mechaniškai. Transporte pastarojo dydis siekia 
90%. Tai užtikrina didžiausią naudingumo koeficientą visame greičių 
diapazone, sklandų greitėjimą įvairiomis sąlygomis, įspūdingą dina-
miką ir ekonomiškumą. Išvystydama didelę traukos galią, TTV trans-
misija efektyvi net pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis.

Bazinėje įrangoje: Power shuttle reverso sistema. Šio eigos reverso jautrumą 
(staigų - vidutinišką - švelnų) galima lengvai reguliuoti nykščiu.

Galima pasirinkti iš trijų važiavimo arba darbo strategijų: rankinė, automatinė ir 
GTV. Jos rodomas WorkMonitor ekrane.
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22-23
TILTAI IR  
STABDŽIAI
 



KARTAIS NET LABIAUSIAI PATYRĘ 
VAIRUOTOJAI GALI ATSIDURTI 
PAVOJINGOSE SITUACIJOSE.
9 SERIJA LEIDŽIA SAUGIAI JAS ĮVEIKTI.



e

PATOGIAI IR SAUGIAI:  
BET KOKIU GREIČIU,SU 
SUNKIAUSIU KROVINIU.

24-25
TILTAI IR  
STABDŽIAI



e

Kuomet situacija tampa pavojinga, 9 serija atskleidžia savo pranašu-
mą. Traktoriaus važiuoklė suprojektuota ir sukonstruota didžiausiai 
apkrovai, sunkiausiems traukos darbams ir maksimaliam manevringu-
mui.

Priekinis tiltas su hidropneumatine amortizacija užtikrina aukščiausią 
komfortą ir manevringumą. Specialios konstrukcijos tilto rėmas leidžia 
šiam laisvai judėti ±45 mm vertikalia kryptimi. Tai gerokai sustiprina 
pakabos amortizacijos poveikį. Vairuojamųjų ratų posūkio kampas sie-
kia beveik 50 laipsnių.

Neprilygstamas aktyvusis saugumas: visų 9 serijos traktorių stabdžių 
sistemos su DEUTZ-FAHR Power Brake stiprintuvais, didinantys stab-
dymo galią pedalą spaudžiant mažesne jėga. 50 km/h greičiu galin-
čiuose važiuoti traktoriuose numatyti išoriniai diskiniai stabdžiai (pa-
pildoma įranga).

EPB (Elektroninis stovėjimo stabdys) taip pat įeina į standartinės įran-
gos komplektą. Jis automatiškai išsijungia pasirinkus norimą važiavimo 
kryptį ir vėl įsijungia vos tik operatorius pakyla nuo sėdynės. EPB sto-
vėjimo stabdį traktorininkas gali įjungti ir rankiniu būdu.

Išoriniai diskiniai priekinių ratų stabdžiai efektyviausiam stabdymui bet kokiomis 
sąlygomis (papildoma įranga).

EPB (Elektroninis stovėjimo stabdys): saugus automatinis įjungimas. Nesvarbu, 
kur paliekate 9 serijos traktorių.

Priekinis tiltas. Efektyvi hidropneumatinė amortizacija ir vairuojamųjų ratų pasukimo 
kampas iki 50 laipsnių.



26-27
AGREGAVIMO 
GALIMYBĖS

VISOS TRAKTORIAUS 
CHARAKTERISTIKOS YRA SVARBIOS. 
NUO DIRVOS RUOŠIMO SĖJAI, SĖJOS, 
TRĄŠŲ SKLEIDIMO IKI TRANSPORTO 
DARBŲ – KĄ BEPATIKĖTUMĖT, 
VISUS DARBUS 9 SERIJA ATLIKS 
EFEKTYVIAUSIAI.





28-29
AGREGAVIMO 
GALIMYBĖS

12000 KG KLASĖS GALINIS 
KELTUVAS, 210 L/MIN.  
SIURBLIO NAŠUMAS IR  
TRYS GTV GREIČIAI.



Integruotas priekinis keltuvas įrengtas kaip galima arčiau priekinio tilto. Dėl 
trumpesnės priekinės iškyšos traktorius yra idealiai subalansuotas.

Išoriniai hidraulinės sistemos ir GTV funkcijų valdikliai įrengti ant abiejų 
purvasaugių.

9 serijos trijų taškų pakabinimo sistema yra tokia pat universali, kaip 
naudotojų – ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių reikalavimai. 12000 kg 
klasės galinis ir 5000 kg klasės priekinis keltuvas leidžia naudoti įvai-
rius agregatų derinius.

Didelis, 210 l/min. siurblio našumas kartu su aukščiausios klasės hi-
draulinės sistemos komponentais užtikrina didžiausią debitą prieki-
niam ir galiniam keltuvui bei visoms skirstytuvo sekcijoms, kurių gali 
būti įrengta iki 8-ių, iš kurių dvi – priekyje. Unikali 9 serijos savybė: 
visos skirstytuvo sekcijos turi proporcinį valdymą. Nepriklausomai 
nuo situacijos, bet kokią skirstytuvo sekciją galima valdyti jungikliais 
sėdynės porankyje ir ant daugiafunkcės svirtelės. Alyvos debitas  
(1–100 %) ir veikimo trukmė (1–60 s) kiekvienai sekcijai patogiai nu-
statoma valdymo terminale.

Hidraulinė sistema visuose traktoriuose yra jautri apkrovai. Vairavimo 
sistemai numatytas atskiras siurblys, leidžiantis išsaugoti stabilius 
hidraulinės sistemos parametrus išoriniams imtuvams.

Trijų greičių galinis GTV (galios tiekimo velenas) – 540 Eco, 1000 ir 
1000 Eco bei 1000 arba 1000 Eco priekinis GTV, galios perdavą akty-
vioms agregatų darbinėms dalims leidžia panaudoti itin efektyviai.

Mažų darbinių variklio sūkių koncepcija leidžia daug dažniau naudoti 
ekonominius GTV režimus, taip dar sykį sumažinant degalų sunaudas.

Visas hidraulinės sistemos ir GTV funkcijas galima patogiai reguliuoti 
ir valdyti sėdynės porankyje įrengtais valdikliais.



30-31
PANAUDOJIMO 
SRYTYS



SUDĖTINGO RELJEFO VIETOVĖSE IR 
STATYBŲ AIKŠTELĖSE SUNKVEŽIMIŲ 
PANAUDOJIMAS LABAI RIBOTAS.
9 SERIJA PRAVAŽIUOJA VISUR, KUR 
REIKALINGA DIDELĖ TRAUKOS JĖGA  
IR GALIA.



04-05
MOTOR32-33

TECHNINĖ
PRIEŽIŪRA

UNIKALI SAVYBĖ:  
NUOTOLINIU BŪDU  
PAKELIAMAS VARIKLIO  
GAUBTAS.



DEUTZ-FAHR visada siekė palengvinti techninio aptarnavimo darbus. 
Ilgi techninio aptarnavimo intervalai, greita priežiūra ir lengvai pasie-
kiamos visos techninės priežiūros vietos leidžia dar daugiau sumažin-
ti traktoriaus eksploatacijos kaštus. 9 serijoje šios DEUTZ-FAHR tra-
dicijos įgyvendintos kiekvienoje detalėje. Tačiau mes nelinkę ilsėtis 
ant laurų.

9 serijos DEUTZ-FAHR traktoriuose įrengtas elektra pakeliamas ir nu-
leidžiamas variklio gaubtas. Tereikia paspausti mygtuką, esantį prie 
kabinos laiptelių. Unikali ir novatoriška idėja: nereikia nuiminėti jokių 
šoninių skydų ir atskirai ranka kelti variklio gaubto. Tai pagerina priė-
jimą prie visų svarbiausiųjų mazgų, todėl mašinos aptarnavimas atlie-
kamas greičiau. Nėra kito tokio traktoriaus, kuris aptarnavimui būtų 
parengiamas taip operatyviai.

Patogi prieiga ir paprastas variklio oro filtro pakeitimas.

Kabinos oro filtrą, sumontuotą šoniniame statramstyje, galima lengvai pasiekti 
be jokių įrankių.

Aušintuvai patogiai pakeliami į viršų, todėl juos nesunku išvalyti.

Alyvos lygio tikrinimas ir papildymas taip pat neįtikėtinai paprastas.



34-35
TRANSPORTAVIMAS

ŽINOJIMAS YRA DIDŽIAUSIA VERTYBĖ. 
SU 9 SERIJOS TTV AGROTRON 
TRAKTORIUMI JŪS VISADA PASIEKSITE 
KELIONĖS TIKSLĄ.





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.

36-37
TECHNINIAI  
DUOMENYS

Techniniai duomenys
9 SERIJOS TTV AGROTRON

9290 9310 9340
VARIKLIS

Gamintojas Deutz AG Deutz AG Deutz AG

Modelis TTCD 7.8 L06 TTCD 7.8 L06 TTCD 7.8 L06

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

Cilindrai/Darbo tūris sk. /cm³ 6/7775 6/7775 6/7775

Dviejų pakopų pripūtimas su tarp. aušintuvais � � �

Ventiliatorius su klampio mova, vald. elektriškai � � �

Deutz Common Rail (DCR) maitinimo sistema bar 2000 2000 2000

Didžiausia galia (ECE R120) kW/AG 217 / 295 229 / 312 247 / 336

Vardinė galia (ECE R120) kW/AG 204 / 277 218 / 296 232 / 316

Variklio sūkiai esant didžiausiai galiai min-1 1900 1900 1900

Vardiniai variklio sūkiai min-1 2100 2100 2100

Didžiausias sukimo momentas Nm 1205 1290 1372

Variklio sūkiai esant didžiausiam sukimo momentui min-1 1500 1500 1500

Elektroninis variklio sūkių ribotuvas � � �

Oro filtras su dulkių atskyrikliu � � �

Degalų bako talpa litrai 600 600 600

AdBlue® bako talpa litrai 55 55 55

TTV TRANSMISIJA

Modelis ZF Terramatic TMT 32 ZF Terramatic TMT 32 ZF Terramatic TMT 32

Didžiausias greitis km/h 40/50/60 40/50/60 40/50/60

Variklio sūkiai, esant didž. greičiui (60 km/h Eco) � (1780 min-1) � (1780 min-1) � (1780 min-1)

Variklio sūkiai, esant didž. greičiui (50 km/h Eco) � (1480 min-1) � (1480 min-1) � (1480 min-1)

Var. sūk., esant didž. greičiui (40 km/h SuperEco) � (1300 min-1) � (1300 min-1) � (1300 min-1)

Saugaus sustojimo funkcija PowerZero � � �

Pastovūs važiavimo greičiai CruiseSpeed sk. 2 + 2 2 + 2 2 + 2

Važiavimo strategijos (Automat./Rankinis/GTV) � � �

Eco/Power valdymo režimai � � �

Elektrohidraulinis reversas � � �

Sankabos jautrio reguliavimas SenseClutch � � �

GTV

GTV 540E/1000/1000E � � �

Priekinis GTV 1000 � � �

Priekinis GTV 1000E � � �

TILTAI IR STABDŽIAI

Priekinio tilto amortizacija � � �

Priverstinis priekinio tilto (4WD) įjungimas � � �

100% priekinio/galinio diferencialo blokavimas � � �

ASM priekinio tilto valdymo sistema � � �

Stabdžių sistema su automatiniu 4WD pavaros įjungimu � � �

Išoriniai diskiniai stabdžiai � � �

PowerBrake stabdžių stiprintuvas � � �

Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) � � �

HIDRAULINĖ SISTEMA IR PAKABA

Siurblio našumas (standartinė įr.) l/min. 210 210 210

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

Uždaro centro jautri apkrovai hidraulinė sistema � � �

Alyvos kiekis išoriniams imtuvams litrai 100 100 100

Atskiras papildomas alyvos bakas � � �

Skirstytuvo sekcijų skaičius (standartinė įr.) sekcijų sk. 4 4 4

Papildomai galimos skirstytuvo sekcijos sekcijų sk. 5 / 6 / 7 / 8 5 / 6 / 7 / 8 5 / 6 / 7 / 8

Elektrohidraulinis galinio keltuvo valdymas � � �

Galinio keltuvo keliamoji galia kg 12000 12000 12000

Priekinis keltuvas (3-jų taškų pakabinimo sistema) � � �

Priekinio keltuvo keliamoji galia kg 5000 5000 5000

ELEKTROS SISTEMA

Įtampa V 12 12 12

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

Generatorius V/A 12/2x200 112/2x200 12/2x200



�: standartinė įranga  O: papildoma įranga   -: negalima įranga

Techniniai duomenys
9 SERIJOS AGROTRON TTV

9290 9310 9340
Starteris V/kW 12/4,0 12/4,0 12/4,0

Išorinis maitinimo lizdas � � �

KABINA

MaxiVision II kabina � � �

Pneumatinė kabinos pakaba � � �

Reguliuojami galinio vaizdo veidrodžiai � � �

Šildomi ir reguliuojami galinio vaizdo veidrodžiai � � �

Oro kondicionierius � � �

Automatinė oro kondicionavimo sistema � � �

Permatomas stoglangis � � �

MaxCom daugiafunkcis porankis � � �

Daugiafunkcė svirtelė � � �

WorkMonitor monitorius � � �

Apšvietimo valdymo skydelis � � �

iMonitor2 O O O

Parengtis automatiniam vairavimui Agrosky O O O

ISOBUS linija O O O

Comfortip Professional komandų sekų progrm. O O O

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

� � �

Max Comfort Dynamic XXL ++ sėdynė  
(su dinaminiu stabiliz. ir horizontalių švytavimų slop. )

O O O

Komfortiška instruktoriaus sėdynė � � �

Parengtis grotuvui su garsiakalbiais � � �

Halogeniniai darbiniai žibintai � � �

Šviesos diodų Full-LED darbiniai žibintai O O O

Ksenoniniai darbiniai žibintai O O O

PRIKABINIMO ĮTAISAI

Prikabinimo įtaisas su automatiniu fiksatoriumi � � �

Reguliuojamo aukščio sferinis prikabinimo įtaisas O O O

Fiksuoto aukščio automatinis sferinis prikabin. įt. O O O

Mechaniškai reguliuojama centrinė traukė O O O

Hidrauliškai reguliuojama centrinė traukė O O O

Hidraulinis prikabinimo įtaisas O O O

Piton Fix tipo prikabinimo įtaisas O O O

MATMENYS IR MASĖS

Priekinės padangos 650/65R34 650/65R34 650/65R34

Galinės padangos 710/75R42 710/75R42 710/75R42

Ratų bazė mm 3135 3135 3135

Ilgis mm 5268 5268 5268

Aukštis mm 3500 3500 3500

Plotis mm 2550 - 2750 2550 - 2750 2550 - 2750

Prošvaisa mm 410 - 440 410 - 440 410 - 440

Priekinio tilto apkrova (esant konstrukcinei masei) kg 4850 4850 4850

Galinio tilto apkrova (esant konstrukcinei masei) kg 7150 7150 7150

Konstrukcinė masė kg 12000 12000 12000

Didžiausia leistina priekinio tilto apkrova kg 7500 7500 7500

Didžiausia leistina galinio tilto apkrova kg 12000 12000 12000

Leistina bendroji masė kg 18000 18000 18000
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SVARBU NE TIK TAI, KAIP JŪS DIRBATE 
SAVO DARBĄ, BET IR SU KUO JĮ 
ATLIEKATE. 9 SERIJOS TTV AGROTRON. 
NES DARBAS TURI  
TEIKTI MALONUMĄ.



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


