5 SERIJA

DEUTZ-FAHR
5105 - 5115 - 5125

NAUJA 5 SERIJA.
UNIVERSALIŲ TRAKTORIŲ
GRUPĖ, KOMFORTO KLASĖ.

5 SERIJA
Didžiausia galia (kW/AG)

5105

5115

5125

80,8/110

87,5/119

92,8/126

konstrukcijos Hydro Silent-Block pakabos. Pavarų perjungimo svirtis
Našiam darbui su universaliais traktoriais, darbinis, važiavimo ir
buvo perkonstruota ir dabar pavaros lengvai perjungiamos plieniniais
valdymo patogumas toks pat svarbus, kaip ir lankstus pritaikymas.
lynais. Juos panaudojus triukšmas ir vibracijos kabinoje buvo
Augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės ūkiai ir savivaldybių
sumažintos iki 40 %. Nauja priekinio tilto pakaba su amortizatoriais
ūkio padaliniai – reikia atlikti vis daugiau skirtingų darbų, per vis
užtikrina didesnį važiavimo komfortą, saugą ir geresnę trauką visomis
ilgėjančią darbo dieną. Tik tuomet, jei universalus traktorius atitinka
TABELLE
paviršiaus sąlygomis. Be to, naujas traktoriaus žibintų komplektas
kiekvieną darbo pobūdžio reikalavimą, jis gali būti komerciškai
garantuoja optimalų matomumą, esant prasto matomumo sąlygoms.
sėkmingas. Tik pasiekus reikiamą komforto lygį, traktorininkų darbo
Nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus kelsite universaliam
našumas ilgai išliks aukštas ir jie bus tvirtai motyvuoti. Apie tai
traktoriui, DEUTZ-FAHR gali juos išpildyti savo pažangiomis
galvodama DEUTZ-FAHR sukūrė šią naują 5 seriją. Trys modeliai, kurių
technologijomis, labai įvairiais komplektavimo variantais ir neeilinio
variklio galia nuo 110 AG iki 126 AG išsiskiria aukščiausiu komfortu,
lygio komfortu. Pas DEUTZ-FAHR rasite plačiausią universalių
papildančiu jų universalumą ir patikimas vokiškas technologijas. Labai
traktorių pasirinkimą.
patogios naujos 5 serijos kabinos tvirtinamos ant naujausios

04-05
KABINA

LIPKITE VIDUN. NAUJA 5 SERIJA UŽ JUS
PASIRŪPINS JŪSŲ FERMA, LAUKAIS IR
PIEVOMIS. IR JI TOKIA PATOGI, KAD
TIKRIAUSIAI NENORĖSITE IŠ JOS IŠLIPTI

06-07
KABINA

KABINA. DARBO KOMFORTĄ
UŽTIKRINA PAŽANGIAUSIOS
TECHNOLOGIJOS.

Pakaba ant „Hydro Silent-Block“ blokų sumažina kabinos vibraciją iki 40 %.

Žibintų komplektas. Optimaliam matomumui, kai pablogėja aplinkos matomumo
sąlygos. Aštuoni darbiniai žibintai, tvirtinami ant stogo ir šoninių statramsčių. Du
priekiniai darbo žibintai ir du LED šviesos diodų žibintai įmontuoti variklio gaubte.

Optimalus matomumas į viršų. Trijų skirtingų konstrukcijų stogo liukas.

Kiekvienas atsisėdęs į 5 seriją iškart atkreips dėmesį, kad nauja kabina
yra patogumo ir ramybės įsikūnijimas. Vidaus dizainas panašus į komfortiško automobilio saloną. Sklandūs lenkti kontūrai, šviesi, patraukli
aplinka, lengvai pasiekiami valdikliai ir puikus matomumas į visas puses
skatina spartų ir efektyvų darbą. Kaip ir komfortiškame automobilyje,
užvedę variklį pajuntate tik motoro galią ir nieko daugiau. Triukšmas ir
vibracijos lieka išorėje. Kabinos pakaba turi naujausios konstrukcijos
„Hydro Silent-Block“ amortizatorius, slopinančius iki 40 % daugiau vibracijų, nei ankstesnės versijos. Sutemus arba esant prastam matomumui dėl nepalankių oro sąlygų, žibintų komplektas iš aštuonių darbo

žibintų (šeši ant stogo ir du prie šoninių statramsčių) ir du priekiniai žibintai bei du LED šviesos diodų žibintai, įmontuoti variklio gaubte, garantuoja tobulą visos darbo zonos apšvietimą. Galima rinktis iš trijų
stogo konstrukcijų: standartinis stogas su FOPS (apsauga nuo krentančių objektų), stiklinis stoglangis be FOPS ir atviro vaizdo stoglangis iš
polikarbonato su FOPS apsauga, optimaliam matomumui į viršų, kai
dirbama su frontaliniu krautuvu. Nepriklausomai nuo užduočių, kurias
reikia atlikti su traktoriumi, moderni ir stilinga kabina motyvuoja traktorininkus patirti teigiamas emocijas savo kasdieniniame darbe. Kiek
vieną dieną.

08-09
DARBAS SU
TRAKTORIUMI

DEUTZ-FAHR PATOGUMAS –
KAI VISKAS VEIKIA TIESIOG
PASPAUDUS MYGTUKĄ.

Naujas valdymo mechanizmas dar labiau palengvino pavarų keitimą vienu mygtuko paspaudimu.

Naujas papildomų hidraulinio skirstytuvo sekcijų valdymas. Tikslus, labai patogus
ir ypatingai patikimas visoms funkcijoms.

DEUTZ-FAHR darbo komfortas reiškia traktoriaus prisitaikymą prie
traktorininko, o ne atvirkščiai. Kabinos įrenginių išdėstymas pakeistas
siekiant, kad įvairių pobūdžių darbus būtų galima valdyti sparčiai, tiesiogiai ir intuityviai. Kaip įprasta DEUTZ-FAHR gaminamai technikai,
visi valdikliai išskirti ryškiomis spalvomis ir logiška tvarka išdėstyti pagal jų naudojimo dažnumą. Šviečiantis InfoCentre informacinis centras,
integruotas vairo kolonėlėje, nuosekliai ir suprantamai teikia traktorininkui visą reikalingą informaciją apie traktoriaus darbinę būklę. Naujos
konstrukcijos pavarų perjungimo svirtis leidžia patogiai perjunginėti
pavaras mygtuko paspaudimu, valdymui naudojant lynus. Kita konstrukcinė naujovė – papildomos hidraulinio skirstytuvo sekcijos valdomos rankenėlėmis dešiniajame pulte. Jas galima naudoti, pasirenkant
įvairius hidraulikos darbo režimus ir fiksavimo funkcijas, visa tai atliekant tiksliai, patogiai ir patikimai. Be to, dabar galima nustatyti du palaikomų variklio sūkių lygius. Atliekant įprastus darbus, efektyviausią
sūkių intervalą lauko darbams arba transportavimui galima suaktyvinti
vienu mygtuko paspaudimu.

InfoCentre informacinis centras. Nuolat rodomas kiekvienas veikimo parametras.
Analogine ir skaitmenine išraiška.

Naujiena: du palaikomų variklio sūkių nustatymai. Iš anksto užprogramuotas efektyvumas nusistovėjusiems darbų režimams.

10-11
VARIKLIS

ARGI NEMALONU STEBĖTI PAVASARĮ
ATGIMSTANČIĄ GAMTĄ? AUGALAI
IR GYVŪNAI ĮSIGALI DIDELIUOSE
PLOTUOSE – KAD AUGTŲ IR KLESTĖTŲ.
SU NAUJA 5 SERIJA, TAIP AUGS
MOTYVACIJA IR KLESTĖS SĖKMĖ.

12-13
VARIKLIS

PATOGUS DEUTZ 3.6
ETAPO IV (TIER 4 FINAL) VARIKLIO
NAŠUMAS. TAUSOJANTIS APLINKĄ.

DEUTZ-FAHR 5125 Etapas IV (Tier 4f)
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Pažangiausia išmetamųjų dujų apdorojimo technologija, kaip atrankinės katalizinės
redukcijos (SCR) katalizatorius...

...ir dyzelino oksidacinis katalizatorius (DOC) garantuoja mažiausias teršalų emisijas.

Aukštas efektyvumas, patikimumas ir ekologiškumas – nauji ir kom
paktiški Deutz 3.6 Etapo IV (Tier 4f) normas atitinkantys keturių ci
lindrų 110–126 AG varikliai išvysto vidutiniškai 5 % didesnę galią ir sukimo momentą, nei ankstesnės kartos varikliai. Be to, degalų sąnaudos
yra labai mažos. Didžiausias sukimo momentas pasiekiamas esant
1600 min-1 sūkiams, su 32 % sukimo momento rezervu. Galia išlieka
aukščiausiame lygyje plačiame sūkių intervale nuo 1800 iki 2200 min-1.
Pažangios variklio technologijos, kaip dyzelino oksidacinis katalizatorius
(DOC) ir atrankinės katalizinės redukcijos (SCR) sistema, užtikrina nepriekaištingą poveikį aplinkai. Variklio efektyvumą papildo PowerCore
konstrukcijos oro filtras ir aušinimo sistema, kurios ventiliatorius turi
klampio movą (pasirenkamą). Aušinimo sistemą galima pasiekti beveik
akimirksniu. Du ištraukiami tinkleliai nuo dulkių labai palengvina valymą ir techninę priežiūrą.

Naujas PowerCore oro filtras didina variklio efektyvumą...

...kaip ir patogiai valoma aušinimo sistema bei ventiliatorius su klampio mova
(pasirenkama).

Sukimo momentas (Nm)

500

80,0

14-15
TRANSMISIJA

EFEKTYVI TRANSMISIJA.
REIKIAMA PAVARA BE
KOMPROMISŲ.
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Comfort tipo sankaba ir Powershift reduktorius. Keiskite pavarą tiesiog mygtuko
paspaudimu, nenuspausdami sankabos pedalo.

Kalbant apie transmisijas, nauja 5 serija tiesiog parodo, koks pritaikomas gali būti universalus traktorius. Visoms versijoms didžiausią efektyvumą garantuoja labai veiksmingos penkių pavarų transmisijos su
elektrohidrauliniu reversu ir iki keturių pavarų diapazonų (lėtas, greitas,
lėtintuvas ir superlėtintuvas) su dviem arba trimis PowerShift pavaromis ir nuo 20 iki 60 pavarų pirmyn ir atbulinės eigos. Savaime suprantama, kad 40 km/h greičiui yra Eco režimas, kai sumažinami variklio
sūkiai. PowerShift technologija leidžia padidinti arba sumažinti apkrauto variklio sūkius, tiesiog paspaudžiant mygtuką ant pavarų perjungimo
svirties nejungiant sankabos. Elektrohidrauliniam reversui įrengiamos
dvi ilgai tarnaujančios, daugiadiskės sankabos dirbančios alyvoje. Šie
mechanizmai leidžia keisti kryptį važiuojant iki 13 km/h, net kai traktorius apkrautas. Baziniame traktoriaus komplekte yra reversas Powershuttle ir patogi naudoti Stop&Go funkcija, skirta sustoti ir pajudėti iš vietos nenaudojant sankabos.

Standartinis Powershuttle. Elektrohidraulinis reversas su penkių pakopų jautrio
reguliavimu.

Nauji galinių ratų balastiniai svoriai. Didesnis stabilumas, geresnė pusiausvyra ir
trauka – nuo darbų su frontaliniu krautuvu iki laukų įdirbimo.

16-17
TILTAI IR STABDŽIAI

KAI IŠVAŽIUOJATE Į LAUKĄ, JŪS ŽINOTE,
KAD DARBAS BUS PADARYTAS. JEI
IR ATSIRASTŲ KOKIOS NORS KLIŪTYS.
JAUČIATĖS KAIP NAMIE DIRBDAMI
LAUKE. BUTENT TEN JŪS PASIEKIATE
GERIAUSIŲ REZULTATŲ. TAIP PAT,
KAIP IR NAUJA 5 SERIJA.

18-19
TILTAI IR STABDŽIAI

PRIEKINIS TILTAS IR STABDŽIAI
MAKSIMALUS VAIRAVIMO
KOMFORTAS IR SAUGA NE TIK
LAUKE, BET IR KELYJE.

Unikali įmonės DEUTZ-FAHR saugos koncepcija. Atskiri, alyva aušinami diskiniai
priekinių ratų stabdžiai.

Mechaninis arba hidraulinis stovėjimo stabdis. Priklauso nuo jūsų pasirinkimo.

SDD greitojo vairavimo sistema. Perpus sumažina vairo apsukimų, dvigubai padidina vairavimo jėgą.

Priekinio tilto koncepcija naujoje 5 serijoje garantuoja patogų vairavimą, manevringumą, saugą ir trauką visomis dirvos ar grunto sąlygomis. Kompaktiškas variklio gaubtas leido padidinti didžiausią vairuojamų ratų pasukimo kampą iki 55 laipsnių. SDD greitojo vairavimo
sistema, per pusę sumažinanti reikalingų vairo apsukimų skaičių, siūloma kaip papildoma įranga kiekvienam serijos modeliui. O sauga
įmonėje DEUTZ-FAHR yra aukščiausias prioritetas. Priekinis tiltas, kaip
ir galinis tiltas, turi diskinius stabdžius. Su jais stabdoma, automatiškai

neįjungiant priekinės pavaros. Pasirenkama priekinė pakaba su amortizatoriais užtikrina papildomą vairavimo komfortą. Mechaninis stovėjimo stabdis yra standartinis, o hidraulinį stovėjimo stabdį galima užsisakyti pasirinktinai. Jie išlaiko naują 5 seriją vietoje, net su stačiu
nuolydžiu. Elektrohidraulinis diferencialų blokavimas ir keturių ratų
pavaros įjungimas taip pat yra bazinė įranga. Visiems modeliams įdiegtas 100 % priekinio ir galinio diferencialų blokavimas.

20-21
PRIJUNGIMO TAŠKAI

DAUG METŲ DIRBOTE, KAD JŪSŲ ŽEMĖ
PASIEKTŲ AUKŠČIAUSIĄ POTENCIALĄ –
TAIP PAT IR JŪSŲ DARBUOTOJAI.
JŪS KŪRĖTE IR SAVO POTENCIALĄ.
DABAR PATIRKITE KOMFORTO
MALONUMĄ, KURĮ UŽSITARNAVOTE.
NAUJOS 5 SERIJOS KOMFORTĄ.

22-23
PRIJUNGIMO
TAŠKAI

PRIJUNGIMO TAŠKAI.
PUIKIAI SUDERINTI SU
SUNKIAUSIAIS PADARGAIS.

Priekinės pakabos prijungimo taškai. Keliamoji galia 2100 kg ir 1000 min-1 sūkių
GTV.

Naujos didelio alyvos srauto hidraulinių skirstytuvų sekcijos kelia agregato
našumą.

Išoriniai GTV ir galinės pakabos valdikliai patogiam padargo pakabinimui ir GTV
varomai įrangai.

Prijungimo taškai taip pat parodo, kaip gerai jūsų ūkiui tiktų univer
salus traktorius. Su nauja 5 serija, galite tiksliai valdyti beveik visus
įmanomus įrangos derinius. Galimi 3 hidraulinės sistemos variantai –
55 l/min, 60 l/min Eco ir 90 l/min našumo. Dvigubi atviro centro hidrauliniai siurbliai, kurių didžiausias našumas iki 90 l/min, ir naujoviškos didelio srauto hidraulinio skirstytuvo sekcijos pasiekia įspūdingą
našumą – bet, žinoma, tik tada kai reikia. Galima naudoti iki keturių
papildomų hidraulinių skirstytuvo sekcijų – tris valdomas mechaniškai
ir vieną elektriškai. Per jas tiekiamas iki 80 l/min alyvos srautas ir galima pasirinkti įvairius sekcijų darbo režimus, pvz., paslankiąją padėtį,

pastovų srautą ir išstūmimo funkciją. Galinis keltuvas ir papildomos
hidraulinio skirstytuvo sekcijos gali dirbti nepriklausomai vienas nuo
kito. Pagal galimus GTV darbo režimus, nauja 5 serija siūlo kur kas
daugiau nei vidutinis universalus traktorius. Gale GTV turi iki keturių
greičių: 540/540 Eco ir 1000/1000 Eco. Priekinis GTV dirba 1000 min-1
sūkiais. Elektrohidraulinis įjungimas su automatine, nuo galinio keltuvo padėties priklausančia, funkcija yra baziniame įrangos komplekte.
Įspūdinga galinės pakabos keliamoji galia – 5400 kg. Priekinė pakaba
gali kelti gerus 2100 kg. Traktoriams standartiškai įrengiamas elektroninis galinės pakabos valdymas.

24-25
FRONTALINIS
KRAUTUVAS

GERI ORAI NESITĘS AMŽINAI. DERLIAUS
NUĖMIMO METU KIEKVIENO LAUKIA
SUNKIAUSI DARBAI. DIENĄ IR NAKTĮ.
OPTIMALUS DARBO KOMFORTAS
MOTYVUOJA LABIAUSIAI. PAKEISKITE
ŠIANDIEN Į NAUJĄ 5 SERIJĄ.

26-27
FRONTALINIS
KRAUTUVAS

NAUJA 5 SERIJA.
PUIKUS MATOMUMAS, DIRBANT
SU FRONTALINIU KRAUTUVU.

Priekinio krautuvo valdymo svirtelė su PowerShift reduktoriaus mygtukais.
Stop&Go stabdymas, SDD greitojo vairavimo sistema...

... ir visi valdikliai darbui su frontaliniu krautuvu yra visiškai integruoti bei lengvai
pasiekiami.

3,97 m

2,12 m

Pašarai, grūdai, gruntas, ritiniai ar net darbo platformos – kasdien prireikia kažką pakelti, pasemti, pakrauti arba perstatyti į kitą vietą. Pakanka
tik kartą pamatyti naujos 5 serijos modelius, kad įsitikintumėte, jog tai
idealūs traktoriai darbams su frontaliniu krautuvu. Su reguliuojamu Powershuttle, Stop&Go stabdymo nespaudžiant sankabos ir SDD greitojo
vairavimo sistemomis, jie yra daugiafunkciai ir manevringi. Papildomi
diskiniai priekinių ratų stabdžiai garantuoja saugą, dvigubi hidrauliniai
siurbliai, kurių našumas iki 90 l/min, tiekia alyvos srautą, o balastiniai
svarmenys ant galinių ratų užtikrina stabilumą ir pusiausvyrą. Įvairūs
stoglangio variantai suteikia optimalų visos darbinės zonos matomumą.
Frontalinis krautuvas patogiai valdomas visiškai integruota kryžmine
svirtele su elektrohidraulinio Powershift funkcija. Kiek frontalinio krautuvo traukos galios jūs norėtumėte? Tvirtinimo taškai jau paruošti krautuvo komplekte Light Kit. Kitu atveju, frontalinio krautuvo komplekte Ready Kit viskas yra parengta kartu su hidraulikos įtaisais. Priklauso nuo jūsų
pasirinkimo.

3,97 m apsisukimo spindulys leidžia lengvai manevruoti net labai ribotose erdvėse
(priklauso nuo padangų ir aplinkos sąlygų).

Light Kit ar Ready Kit frontalinio krautuvo komplektai? Priklauso nuo jūsų pasirinkimo.

28-29
PANAUDOJIMO
SRITYS

KELIŲ IR TERITORIJŲ PRIEŽIŪRA,
VALYMO, TRANSPORTAVIMO DARBAI
IR PRIEŽIŪROS DARBAI ŽIEMĄ –
DARBAMS, UŽ KURIUOS ATSAKINGOS
SAVIVALDOS INSTITUCIJOS, NAUJA 5
SERIJA YRA GEROKAI PRANAŠESNĖ
UŽ KITAS TRANSPORTO PRIEMONES,
DĖL SAVO DYDŽIO IR KONSTRUKCIJOS
UNIVERSALUMO.
KIEKVIENĄ DIENĄ, IŠTISUS METUS.
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TECHNINIAI
DUOMENYS

TECHNINIAI DUOMENYS

5 SERIJA
5105

5115

5125

VARIKLIS

Gamintojas

Deutz

Deutz

Deutz

TCD 3.6 L04

TCD 3.6 L04

TCD 3.6 L04

Etapo IV/Tier 4f

Etapo IV/Tier 4f

Etapo IV/Tier 4f

4/3620

4/3620

4/3620

Pripūtimo tarpinis aušintuvas







Ventiliatorius su klampio mova

O

O

O

bar

1600

1600

1600

Didžiausia galia (pagal ECE R 120) prie 2000 min-1

kW/AG

80,9/110

87,5/119

92,8/126

Didž. vardinė galia (ECE R 120) prie 2200 min-1

kW/AG

77/105

83/113

88/120

Didžiausias sukimo momentas

Nm (min-1)

440 (1600)

476 (1600)

500 (1600)

Sukimo momento padidėjimas

%

32

32

31







SCR + DOC

SCR + DOC

SCR + DOC







Variklis
Atitikimas taršos normoms
Cilindrai/Darbo tūris

Common Rail maitinimo sistema

sk. /cm³

Elektroninis variklio valdymas
Išmetamųjų dujų katalizatoriaus sistema
PowerCore tipo oro filtras
Degalų bako talpa

litrai

135

135

135

AdBlue bako talpa

litrai

8

8

8

TRANSMISIJA
Gamintojas

SDF

SDF

SDF

T5250

T5350

T5350

Elektrohidraulinis reversas Powershuttle su 5 lygių jautrio reguliavimu (GS)







Stop&Go stabdymo nespaudžiant sankabos sistema (GS)







5 greičių pavarų dėžė su dvigubo Powershift pavaromis







Modelis

Pavarų skaičius

Pirmyn + atbulai

20+20

20+20

20+20

Pavarų sk. su žeminančia pavara ir superlėtintuvu

Pirmyn + atbulai

40+40

40+40

40+40

O

O

O

5 greičių pavarų dėžė su trigubo Powershift pavaromis
Pavarų skaičius

Pirmyn + atbulai

30+30

30+30

30+30

Pavarų sk. su žeminančia pavara ir superlėtintuvu

Pirmyn + atbulai

60+60

60+60

60+60







Galinis GTV 540/540Eco režimai

min-1







Galinis GTV 1000/1000Eco režimai

min-1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

GTV
Elektrohidraulinis įjungimas

Su važiavimo greičiu sinchronizuotas GTV
Priekinis GTV 1000

min-1

TILTAI IR STABDŽIAI
Priekinio tilto pakaba su amortizatoriais

O

O

O

Elektrohidraulinis keturių ratų pavaros įjungimas







Elektrohidraulinis diferencialų blokavimas 100%







4 ratų stabdymas







Hidrostatinis vairo mechanizmas su priskirtu siurbliu







SDD greitojo vairavimo sistema

O

O

O

55°

55°

55°

Priekabos pneumatinių stabdžių vožtuvas

O

O

O

Priekabos hidraulinių stabdžių vožtuvas

O

O

O

Mechaninis stovėjimo stabdis







Hidraulinis stovėjimo stabdis (HPB)

O

O

O

Ratų pasukimo kampas

HIDRAULINĖ SISTEMA IR PAKABA
Atviro centro hidraulinė sistema







l/min

55

55

55

Siurblio našumas (papildoma įr.)

l/min

60ECO

60ECO

60ECO

Siurblio našumas (papildoma įr.)

l/min

90

90

90

sk. (mech. ir elektr. vald.)

2/3/3+1

2/3/3+1

2/3/3+1







Siurblio našumas (standartinė įr.)

Papildomai galimos skirstytuvo sekcijos gale
Elektrohidraulinis galinio pakabos valdymas

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

5 SERIJA
5105

5115

5125

HIDR. SISTEMA IR PAKABA

Galinės pakabos keliamoji galia (standartinė įr.)

kg

3420

3420

3420

Galinės pakabos keliamoji galia (42 mm cil.)

kg

4715

4715

4715

Galinės pakabos keliamoji galia (50 mm cil.)

kg

5260

5260

5260

O

O

O

kg

2100

2100

2100

V

12

12

12

Priekinė pakaba
Priekinės pakabos keliamoji galia
ELEKTROS SISTEMA
Įtampa
Generatorius
Akumuliatorių baterija

V/A

12/150

12/150

12/150

V/Ah/A

12/100/650

12/100/650

12/100/650

KABINA
„Hidro Silent Block“ tipo kabinos amortizacija







Oro kondicionierius

O

O

O

Matomumo į aukštį stoglangis

O

O

O

Traktorininko sėdynė su mechaninėmis spyruoklėmis







Traktorininko sėdynė su pneumatiniais amortizatoriais

O

O

O

Instruktoriaus sėdynė

O

O

O

MATMENYS IR MASĖS

Stand. galinės padangos

tipas

380/85 R24
420/85 R34

420/85 R24
460/85 R34

340/85 R28
420/85 R38

Didžiausios padangos

tipas

440/65 R28
540/65 R38

440/65 R28
540/65 R38

440/65 R28
540/65 R38

Didžiausias ilgis

mm

4145

4145

4145

Ratų bazė (4WD/2WD)

mm

2370/2330

2370

2370/2330

Maž./didž. plotis

mm

2170/2400

2170/2400

2170/2400

Maž./didž. aukštis

mm

2685/2760

2685/2760

2685/2760

Masė bazinė / su papildoma įr.

kg

4150/4400

4500/4750

4500/4750

Didž. masė (4WD/2WD)

kg

7500/5300

7500

7500/5300

Keliamoji galia Maž./Didž. (4WD)

kg

2600/2850

2750/3000

2750/3000

: standartinė įranga O: papildoma įranga -: negalima įranga.

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

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba - Kodas 308.8351.3.4-5 - 11/16

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

Norėdami sužinoti daugiau, prašome kreiptis į mūsų
DEUTZ-FAHR
prekybos atstovą arba apsilankyti svetainėje
deutz-fahr.com.
5105
- 5125
DEUTZ-FAHR-yra5115prekės
ženklas.

