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HISTRORIA SUKCESU.
Każdy ma swoją historię. Historia marki Deutz-Fahr ma swój początek w roku 
1927, kiedy to firma była jedną z pierwszych, które produkowały na skalę masową 
ciągnik rolniczy wyposażony w silnik diesela, potwierdzając jednocześnie filozofię 
opartą na przekonaniu, że mechanizacja rolnictwa może odegrać kluczową rolę w 
sposobie funkcjonowania rolników oraz gospodarki ogółem. Od tego momentu, 
firma poświęciła się w pełni poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych 
zwiększających wydajność i komfort pracy rolników.

Kolejną ważną datą w historii firmy był rok 1936, kiedy to zaprezentowano modele 
Deutz serii 11, ciągniki, które całkowicie odmieniły sposób pracy w rolnictwie. Kolejne 
sukcesy: rok 1948 - wprowadzenie silnika diesela chłodzonego powietrzem, rok 1958 
- pierwszy podnośnik hydrauliczny oraz rok 1972 - system Intrac. W 1990 roku, 
Deutz-Fahr zaprezentował całkowicie nową koncepcję kabiny oferującej doskonałą 
widoczność w każdym kierunku. Wydarzenie to wiązało się z wprowadzeniem linii 
modeli Agrotron w 1995 roku, które zapewniały szereg nowatorskich rozwiązań 
technicznych i przestronną, komfortową kabinę operatora. Rok później firma 
zaprezentowała pierwszy układ amortyzacji9 przedniej osi. Rok 2001, była dla marki 
Deutz-Fahr ogromnym skokiem technologicznym, dzięki prezentacji modeli Agrotron 
TTV: ciągnika rolniczego wyposażonego w napęd bezstopniowy. Doskonałość marki 
Deutz-Fahr nie ogranicza się tylko do ciągników rolniczych; firma specjalizuje się także 
w produkcji kombajnów zbożowych. Już w roku 1955, Deutz-Fahr zaprezentował swój 
pierwszy samojezdny kombajn zbożowy. Wydarzenie to znalazło kontynuację w 1991 
roku, dzięki modelowi Topliner, oraz w roku 1993, oraz prezentacji prasy wysokiego 
zgniotu Powerpress 120 H. W roku 1998, swoją prezentację miały modele Topliner 
8XL - pierwsze kombajny ośmio-klawiszowe.

Bez wątpienia, Deutz-Fahr jest marką, która inwestuje w nowoczesne technologie, 
nie tracąc jednocześnie podstawowego celu, jakim jest zapewnienie rolnikom 
trwałych i wydajnych maszyn pozwalających im na zwiększenie komfortu i wydajności 
wykonywanych prac.

Od czasu prezentacji pierwszego ciągnika rolniczego minęło wiele lat, jednak marka 
Deutz-Fahr pobudza wyobraźnię rolników na całym świecie. Teraz Deutz-Fahr 
jeszcze bardziej kojarzony jest z doskonałymi cechami swoich produktów dzięki 
modelowi Deutz-Fahr Serii 7, który otrzymał nagrodę ‘Tractor of the Year’ 2013.  
Innowacyjność przynosi oczekiwane rezultaty. Nowy model w ofercie marki DEUTZ-
FAHR - Seria 9TTV została wyróżniona prestiżowym tytułem "Golden Tractor for 
the Design 2015". Wyjątkowa stylistyka nowej linii modeli ciągników rolniczych 
DEUTZ-FAHR po raz kolejny zyskała uznanie w oczach specjalistów branży rolniczej. 
Tytuły zdobyte przez nowe modele ciągników rolniczych DEUTZ-FAHR są najlepszym 
potwierdzeniem ogromnego zaangażowania marki DEUTZ-FAHR w tworzenie 
nowoczesnych, zaawansowanych technicznie i stylistycznie maszyn. 

OD LAT LIDER W 
DZIEDZINIE TECHNOLOGII.



SPRAWDZONA JAKOŚĆ.
Inteligentnie wykorzystane rozwiązania technologiczne mogą być 
skutecznym narzędziem do osiągnięcia założonego celu. Deutz-Fahr ma 
precyzyjnie określone cele: oferowany produkt musi być skutecznym 
narzędziem, które pozwala rolnikowi wykonywać jego zadania z 
najwyższą wydajnością. 

Deutz-Fahr to marka, którą najlepiej określają takie cechy jak: ambicja, 
charakter i zdecydowanie. Znajdują one odzwierciedlenie w produktach 
w postaci najwyższej wydajności i mocy silników, która z pewnością 
zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników . W 
ciągnikach Deutz-Fahr nic nie pozostaje kwestią przypadku. Każdy 
z podzespołów zapewnia najwyższe bezpieczeństwo użytkowania, 

precyzję sterowania, wyjątkowe zaawansowanie technologiczne 
oraz odpowiednią moc. Cechy, które znajdują wyraz także w 
agresywnych liniach nadwozia, kolorystyce, doskonałych wynikach w 
zakresie niskiego zużycia paliwa oraz w wyjątkowo mocnym układzie 
hydraulicznym.

Wszystkie wymienione cechy sprawiają, że marka Deutz-Fahr kojarzona 
jest z najwyższą precyzją w każdym aspekcie. Dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom technicznym i najlepszej jakości materiałom, ciągniki 
rolnicze marki Deutz-Fahr są wyznacznikiem wysokiej jakości 
i najlepszych parametrów eksploatacyjnych. Całość uzupełnia 
nowatorski design.





DEUTZ-FAHR to gama ciągników rolniczych z 
nowoczesnymi silnikami o mocy w zakresie od 40 do 
340 KM, oferujących maksymalną wydajność, jakość, 
trwałość, niezawodność, dużą dbałość o środowisko 
naturalne oraz zredukowane koszty eksploatacji w 
każdych warunkach.

CIĄGNIKI



NOWA ERA WYDAJNOŚCI. 
DEUTZ-FAHR prezentuje odpowiedź na najwyższe oczekiwania 
nowoczesnego rolnictwa, wymagające ciągnika mogącego sprostać 
różnego rodzaju najcięższym pracom polowym w sposób lepszy 
niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe modele DEUTZ-FAHR Serii 9 
TTV łączące niesamowite parametry eksploatacyjne z wyjątkowym 
komfortem użytkowania, oferują perfekcyjne połączenie najnowszych 
osiągnięć technicznych i technologicznych z wysoką mocą, dostępną 
tylko w ciągnikach rolniczych najwyższej klasy. Nowa Seria 9 to 
bezkompromisowy traktor zapewniający najlepsze właściwości oraz 
najwyższą wydajność. Ciągnik wyposażono w nowoczesny, mocny i 

ekonomiczny silnik Deutz z dwoma turbo-sprężarkami, nowoczesną, 
bardzo sprawną skrzynię bezstopniową ZF, pompę hydrauliki o dużej 
wydajności, szereg wyjść układu hydraulicznego i mocny podnośnik o 
udźwigu 10 ton. Całość uzupełnia komfortowa i ergonomiczna kabina 
MaxiVision. Duża przestrzeń we wnętrzu, wysokiej klasy materiały i 
pogrupowane przyrządy sterownicze sprawiają, że każdy z operatorów 
będzie mógł pracować z najwyższą wydajnością. Centrum sterowania 
wszystkimi parametrami ciągnika stanowi iMonitor 2.0, terminal 
umożliwia obsługę osprzętu przez standard ISOBUS oraz obsługę 
systemu rolnictwa precyzyjnego Agrosky.
 

08-09 
 CIĄGNIKI



SERIA 9 TTV

Elektrycznie, wysoko unoszona maska silnika ułatwia 
wykonywanie podstawowych czynności obsługowych. 

60 km/h przy 1785 obr./min z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa dzięki hamulcom z ABS.

  Silnik Deutz 7.8 TTCD Tier4 Final, Common Rail, 6 cylindrów, 24 zawory, twin-turbo, Intercooler, system 
oczyszczania spalin z katalizatorem SCR oraz filtrem cząstek stałych DPF

 Monolityczna maska silnika, reflektory LED, otwieranie elektryczne

 Napęd bezstopniowy TTV z nowoczesną, wyjątkowo sprawną i wydajną skrzynią ZF Terramatic

 Prędkość 60 km/h (jeśli dozwolona przepisami prawa o ruchu drogowym) już przy 1785 obr./min 

 Wspomagany układ hamulcowy Powerbrake i elektrycznie sterowany hamulec postojowy (EPB)

 Przednia oś z amortyzacją półaktywną, zewnętrznymi tarczami hamulcowymi i systemem ABS

 Hydraulika z pompą Load-Sensing o zmiennej wydajności do 210 l/min
  Kabina MaxiVision z monitorem na słupku kabiny, wysokiej jakości materiałami, najwyższą ergonomią i 
komfortem obsługi, klimatyzacją automatyczną

 Podłokietnik wielofunkcyjny z joystickiem i sterowaniem wszystkimi funkcjami ciągnika

  iMonitor2 z obsługą maszyn poprzez standard ISOBUS oraz obsługą systemu rolnictwa precyzyjnego 
Agrosky z dokładnością do +/- 2 cm

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE SERIA 9 TTV
9270 9290 9310 9340 

SILNIK Deutz 7,8 l Deutz 7,8 l Deutz 7,8 l Deutz 7,8 l
Norma emisji spalin Tier4 Tier4 Tier4 Tier4
Cylindry/Pojemność il./cm³ 6/7755 6/7755 6/7755 6/7755
Moc maksymalna (wg normy ECE R 120) kW/KM 201,7/274 216,7/295 229,7/312 247,1/336
Moc nominalna (według normy ECE R 120) kW/KM 189,5/258 203,5/277 217,5/296 232/315
Udźwig podnośnika kg 12000 12000 12000 12000
Rozstaw osi mm 3135 3135 3135 3135
Waga kg 11500 11500 11500 11500



POŁĄCZENIE DESIGNU Z MOCĄ. 
 DEUTZ-FAHR prezentuje Serię 7, gamę modeli Agrotron TTV, którą 
charakteryzuje duża moc, awangardowa stylistyka, niezrównana 
wydajność oraz wysoki komfort użytkowania. Zaprojektowane 
dla zapewnienia najwyższej wydajności poprzez maksymalizację 
sprawności działania, nowe modele TTV Serii 7 wykorzystują 
najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na 
celu zredukowanie ilości zużywanego paliwa, zwiększenie osiągów 
oraz komfortu operatora. Giugiaro Design firmuje swoją marką 
niepowtarzalny design modeli nowej Serii 7, charakteryzujący się 
wyjątkowym kształtem maski silnika, futurystyczną linią błotników 

z zespolonymi lampami LED oraz wyposażeniem, które nie ma sobie 
równych na rynku. Dzięki tym cechom Seria 7 zdobyła tytuł „Tractor 
of the Year 2013” oraz „Golden Tractor for the Design”. Prestiżowe 
nagrody, przyznawane są przez międzynarodowe jury, w którego skład 
wchodzą dziennikarze związani z branżą rolniczą. Nagrody potwierdzają 
ciągłe inwestycje marki DEUTZ-FAHR mające na celu poszukiwanie 
najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz 
stylistycznych. Użytkownicy, którzy wybierają modele Serii 7 mają do 
dyspozycji ciągnik przyszłości - niezawodny, innowacyjny, awangardowy 
i ekonomiczny w eksploatacji.
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D E U T Z - F A H R 
7250TTV, TYLKO

 264 g/kWh
w testach DLG



SERIA 7 TTV

Kabina MaxiVision oferująca maksymalny komfort oraz ergonomię 
eksploatacji w każdych warunkach.

Podłokietnik wielofunkcyjny modeli Serii 7 TTV z przyrządami do 
sterowania wszystkimi funkcjami ciągnika.

   Silnik Deutz Common Rail Euro IIIB (Tier IV Interim), 6 cylindrów, 24 zawory, turbo, Intercooler, elektroniczne 
sterowanie układ oczyszczania spalin SCR (AdBlue®)  

 Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z 5-stopniową regulacją szybkości reakcji

  Napęd bezstopniowy TTV z 4 przekładniami planetarnymi i płynnie zmienianą prędkością jazdy w zakresie od 
0 do 60 km/h (jeśli jest dozwolona)

 Wspomagany układ hamulcowy Powerbrake i elektronicznie sterowany hamulec postojowy (EPB)

  Podnośnik elektroniczny EHR, radar, WOM tylny o prędkościach 540/540ECO/1000/1000ECO, opcjonalny 
wałek odbioru mocy z przody

 Zamknięty układ hydrauliczny z pompą Load-Sensing o zmiennej wydajności, sięgającej 160 l/min

  Kabina MaxiVision z nowoczesnym wnętrzem z wysokiej jakości materiałów, maksymalna ergonomia i 
komfort, podłokietnik wielofunkcyjny i joystick

 Podłokietnik wielofunkcyjny z joystickiem do sterowania głównymi funkcjami ciągnika

 iMonitor2 z obsługą maszyn poprzez standard ISOBUS, obsługą systemu precyzyjnego rolnictwa Agrosky

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE SERIA 7 TTV
7210 7230 7250 

SILNIK Deutz 6,1 l Deutz 6,1 l Deutz 6,1 l
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i
Cylindry/Pojemność il./cm³ 6/6057 6/6057 6/6057
Moc maksymalna (według normy ECE R 120) kW/KM 151/205 162/220 175/238
Moc maksymalna z boost (według normy ECE R 120) kW/KM 165/224 180/245 194/263
Moc nominalna z boost (według normy ECE R 120) kW/KM 163/222 178/242 190/258
Moc nominalna (według normy ECE R 120) kW/KM 137/186 150/204 174/236
Udźwig podnośnika tylnego kg 10000 10000 10000
Rozstaw osi mm 2817 2817 2817
Waga (min-maks) kg 7700-8580 8200-9100 8200-9100



NADZWYCZAJNA MOC I WYDAJNOŚĆ. 
 Ciągnik, który wyznacza standardy w swojej klasie: mocny silnik DEUTZ 
generujący wysoki moment obrotowy w połączeniu ze zrobotyzowaną 
przekładnią Powershift z funkcją APS sprawiają, że modele Serii 7 ST 
to idealna propozycja dla właścicieli dużych i średnich gospodarstw 
rolnych. Co ważne, nowatorskie modele oznaczone symbolem ST nie 
posiadają klasycznej dźwigni zmiany biegów. Przełożenia zmieniane są 
elektro-hydraulicznie przy użyciu joysticka. Operator zmienia półbiegi 
odchylając joystick do przodu lub do tyłu. Przygotowanie operatora 
do pracy z pełną wydajnością wymaga jedynie kilku chwil. Seria 7 ST 

z wyjątkowo komfortową kabiną MaxiVision oraz ergonomicznymi 
przyrządami sterowniczymi oferuje najwyższy poziom wydajności i 
komfortu. Dzięki temu nawet wielogodzinne wykonywanie prac nie 
jest problemem. Możliwość programowania sekwencji operacji w 
funkcji ComforTip znakomicie upraszcza i redukuje ilość czynności 
wykonywanych przez operatora. Nowatorski design modeli DEUTZ-
FAHR Serii 7 ST opracowano wspólnie z biurem projektowym Giugiaro 
Design. Nowatorskie linie maski silnika i błotników kabiny uzupełniają 
nowoczesne lampy LED i światła do jazdy dziennej.
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SERIA 7 ST 

Doskonała widoczność, pełna szyba przednia, najwyższej jakości 
materiały sprawiają, że wnętrze jest nowoczesne i eleganckie.

Układ wtryskowy Deutz Common Rail z ciśnieniem roboczym 
1600 bar, 7-otworkowymi dyszami wtryskiwaczy oferuje najlepsze 
parametry, optymalną wydajność i dużą dbałość o środowisko 
naturalne.

  Silnik Deutz Common Rail Euro IIIB (Tier IV Interim), 6 cylindrów, 24 zawory, turbo, Intercooler, elektroniczne 
sterowanie oraz układ oczyszczania spalin SCR (AdBlue®)

  12 półbiegów Powershift, w sumie 33P+33T przełożeń, funkcja Automatic Powershift (APS), zakres prędkości 
polowych od 0 do 19 km/h i transportowych od 0 do 50 km/h

  Prędkość maksymalna 50 km/h (jeśli jest dozwolona) już przy 1750 obr./min

 Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z 5-cio stopniową regulacją szybkości reakcji

 Wspomagany układ hamulcowy Powerbrake oraz elektronicznie sterowany hamulec postojowy (EPB)

 Geometria Dynamic Rotation Point (DRP) dla maksymalnej trakcji w najtrudniejszych warunkach

 Zamknięty układ hydrauliczny z pompą Load-Sensing o zmiennej wydajności do 160 l/min

 Kabina MaxiVision z nowym wnętrzem, wysokiej jakości materiałami, najwyższą ergonomią i komfortem

 Podłokietnik wielofunkcyjny z joystickiem do sterowania głównymi funkcjami ciągnika

 iMonitor2 kompatybilny z systemami ISOBUS oraz Agrosky (rolnictwo precyzyjne)

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE SERIA 7 ST 
7200 7220 

SILNIK Deutz 6,1 l Deutz 6,1 l
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i
Cylindry/Pojemność il./cm³ 6/6057 6/6057
Moc maksymalna (według normy ECE R 120) kW/KM 145/197 163/222
Moc nominalna (według normy ECE R 120) kW/KM 139/189 157/213
Udźwig tylnego podnośnika kg 10000 10000
Rozstaw osi mm 2985 2985
Waga (min-maks) kg 7236-8250 7236-8250



CIĄGŁA EWOLUCJA TECHNOLOGICZNA. 
Wyposażone w nowe silniki Deutz z układem oczyszczania spalin 
SCR (Selective Catalytic Reduction) oraz przekładnię bezstopniową, 
nowe modele Serii 6 TTV osiągają najlepsze rezultaty w zakresie 
wydajności. Nowe silniki spełniające wymogi normy emisji spalin Tier 
4i wykorzystują wysoko-ciśnieniowy układ wtryskowy Common Rail o 
ciśnieniu roboczym 1600 bar, który gwarantuje najwyższe osiągi oraz 
najniższe zużycie paliwa. Nowe modele Serii 6 TTV uzyskały doskonałe 
wyniki w zakresie ilości zużywanego paliwa w testach DLG prowadzonych 
przez Instytut Badawczy DLG w Niemczech. Gazy spalinowe podlegają 
procesowi redukcji zawartości zanieczyszczeń całkowicie po za silnikiem 

co dodatkowo podnosi jego sprawność i redukuje straty mocy. 
Innowacyjne przekładnie bezstopniowe umożliwiają sprawne i skuteczne 
wykonywanie różnego rodzaju prac. Wydajna pompa zasila układ 
hydrauliczny z maksymalnie 7 obwodami. Ciągniki oferuję podnośniki 
tylne o udźwigu nawet 9200 kg. Kabina MaxiVision w modelach TTV 
to wyznacznik w tej klasie maszyn pod względem komfortu i ergonomii 
użytkowania. Najwyższej klasy materiały dodają elegancji i charaktery. 
Całość uzupełniają nowoczesne reflektory LED i pakiet oświetlenia 
umożliwiający wykonywanie prac także w nocy. DEUTZ-FAHR to 
zaawansowana technologia i nowatorski design. 
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DEUTZ-FAHR 6160.4 TTV

264 g/kWh
w testach DLG



SERIA 6 TTV

DANE TECHNICZNE SERIA 6 TTV
6120.4 6130.4 6140.4 6140 6150.4 6160.4 6160 6180 6190

SILNIK Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i
Cylindry/Pojemność il./cm³ 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 86,9/118 94,3/128 99,2/135 99,2/135 109,4/149 116/158 115,9/158 129,5/176 134,2/183
Moc maksymalna z boost (ECE R 120) kW/KM - - 106,1/144 106,1/144 112,8/153 122/166 122/166 - 142,3/193
Moc nominalna z boost (ECE R 120) kW/KM - - 104,5/142 104.5/142 104/141 113/154 120/163 - 142/193
Moc nominalna (ECE R 120) kW/KM 84,2/115 91/124 96/131 96/131 109,9/137 114/155 114/155 128/174 134/182
Maks. moc nominalna przy obrotach znamionowych 
(2000/25/EC)

kW/KM 83,9/114 91/124 103,7/141 103,7/141 102,5/139 113/154 120/163 128/174 142/193

Udźwig podnośnika kg 6200 6200 6200 6200 9200 9200 9200 9200 9200
Rozstaw osi mm 2419 2419 2419 2647 2419 2419 2647 2767 2767
Waga (min-maks) kg 4693-5325 4693-5325 4693-5325 4893-5525 5870-6850 5870-6850 6360-7240 6360-7240 7430

Panel sterowania oświetleniem daje pełną kontrolę nad 
reflektorami zamontowanymi na ciągniku.

Automatyczna klimatyzacja utrzymuje zadaną temperaturę we 
wnętrzu niezależnie od warunków na zewnątrz.

   Silniki Deutz 4,1/6,1 Tier4i, Common Rail, 4 lub 6 cylindrów, 16- lub 24 zawory, turbo, Intercooler, układ 
oczyszczania spalin z katalizatorem SCR

  Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z 5-cio stopniową regulacją szybkości reakcji

  Napęd bezstopniowy TTV z 4 przekładniami planetarnymi i zakresem prędkości od 0 do 50 km/h (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa)

  Hamulce wspomagane Powerbrake, zasilane olejem przekładniowym pod ciśnieniem oraz elektronicznie 
sterowany hamulec postojowy Electronic ParkBrake (EPB)

  Podnośnik elektroniczny współpracujący z radarem, 4 prędkości WOM (540/450ECO/1000/1000ECO)

  Zamknięty układ hydrauliczny z pompą o zmiennej wydajności Load-Sensing

  Kabina MaxiVision z nowym podłokietnikiem, joystickiem, monolityczną szybą przednią

  Podłokietnik wielofunkcyjny z joystickiem do sterowania głównymi funkcjami ciągnika

  iMonitor2 kompatybilny z systemem ISOBUS oraz obsługą systemu rolnictwa precyzyjnego Agrosky

CHARAKTERYSTYKA



INTELIGENCJA DOSZŁA DO WŁADZY. 
Inteligentne posługiwanie się technologią znalazło swój czysty wyraz w 
Serii 6: zredukowane do minimum zużycie paliwa, emisje zanieczyszczeń 
zgodne z najbardziej rygorystycznymi standardami oraz maksymalne 
wykorzystanie wydajności produkcyjnej. Mistrzowskie połączenie 
elementów dla tych, którzy pragną coraz lepszych osiągów. Modele z 
nowej Serii 6 stanowią przykład ewolucji w ofercie traktorów o średnio 
dużej mocy z napędem typu Powershift. To już nie są zwyczajne narzędzia 
pracy, ale skuteczne, wydajne, wszechstronne i przyjazne dla środowiska 
maszyny. Od prac uprawowych, transportu, aż po zadania wykonywane 
w obrębie zabudowań gospodarczych – innowacyjne silniki Deutz TIER 
4i z technologią SCR (Selective Catalytic Reduction) są gotowe podjąć 
wyzwanie stawiane przez przyszłość: zachowanie wysokiej wydajności 
przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ciągniki wyposażono 
w sześcio- lub cztero-biegowe skrzynie (zależnie od modelu) z czterema 
półbiegami Powershift zmienianymi pod obciążeniem. Nowe modele 

CShift to elektro-hydrauliczne sterowanie zmianą biegów głównych i 
półbiegów za pomocą joysticka. Modele CShift nie posiadają klasycznej 
dźwigni zmiany biegów. Seria 6 to także wydajna hydraulika, mocny 
podnośnik i szereg rozwiązań zapewniających najlepszą trakcję w 
każdych warunkach.  
Modele Serii 6 zostały poddane testom w warunkach normalnej 
eksploatacji w pracach polowych i przejazdach transportowych. Testy 
przeprowadzono w Instytucie Badawczym DLG. Wyniki świadczą o 
przewadze ciągników DEUTZ-FAHR Serii 6 nad konkurentami w tej klasie 
mocy w zakresie ilości zużywanego paliwa. Cięgniki Serii 6 uzyskały 
najlepsze wyniki w zakresie małej ilości zużywanego paliwa, zarówno 
w trakcie wykonywania prac polowych jak i w trakcie jazdy po drogach 
publicznych z przyczepami. DEUTZ-FAHR to lider w swojej klasie w 
zakresie ekonomii eksploatacji. 
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DEUTZ-FAHR 6180, TYLKO

 266 g/kWh
 w testach DLG

DEUTZ-FAHR 6160, TYLKO

 272 g/kWh
 w testach DLG



SERIA 6

  DANE TECHNICZNE SERIA 6
6120.4 6130.4 6140.4 6140 6150.4 6160.4 6150 6160 6180 6190 6210

SILNIK Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i
Cylindry/Pojemność il./cm³ 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 87/118 94,3/128 99,2/135 99,2/135 112,8/153 122/166 112,8/153 122/166 129,5/176 142/194 154,1/210
Moc maksymalna z boost (ECE R 120) kW/KM - - 106,1/144 106,1/144 - - - - - - -
Moc nominalna z boost 
(ECE R 120)

kW/KM - - 103,7/141 103,7/141 - - - - - - -

Moc nominalna (ECE R 120) kW/KM 83,9/114 91/124 95,4/130 95,4/130 104/141 115/156 104/141 115/156 123/167 135/184 154/209
Udźwig podnośnika kg 6200 6200 6200 6200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200
Rozstaw osi mm 2419 2419 2419 2647 2419 2419 2647 2647 2767 2767 2767
Waga (min-maks.) kg 5500-6380 5500-6380 5500-6380 5620-6500 6050-6930 6050-6930 5740-6560 5870-6750 6360-7240 6360-7240 6360-7240

Nowy, ergonomiczny joystick do zmiany biegów, półbiegów i 
sterowania funkcjami w modelach Cshift.
 
 

Podłokietnik w wersji standard z nowym przełącznikiem do 
sterowania przednim podnośnikiem.

   Silnik Deutz 4./6.1, Tier4i, Common Rail, 4 lub 6 cylindrów, 16 lub 24 zawory, turbo, Intercooler, układ 
oczyszczania spalin z katalizatorem SCR i płynem AdBlue

  Skrzynia biegów 48P+48T z 4 półbiegami Powershift lub zrobotyzowana skrzynia CShift 40P+40T z 4 
półbiegami Powershift, funkcją Automatic Powershift (APS), SpeedMatching

 Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z 5-cio stopniową regulacją szybkości reakcji
  Hamulce Powerbrake, Axle System Management (ASM) dla zachowania najlepszej trakcji w każdych 
warunkach

  Otwarty układ hydrauliczny z pompą o stałej wydajności lub układ zamknięty z pompą Load-Sensing o 
wydajności 120 l/min

 Elektroniczny podnośnik tylny EHR, 4 prędkości WOM: 540/540ECO/1000/1000ECO

  Amortyzacja przedniej osi, mechaniczna lub pneumatyczna amortyzacja kabiny zapewniające najwyższy 
komfort pracy operatora w każdych warunkach

CHARAKTERYSTYKA



WSZECHSTRONNOŚĆ BEZ GRANIC. 
 Nowa Seria 5 DEUTZ-FAHR wyznacza standardy w klasie ciągników 
średniej mocy w zakresie stylu, wydajności, wszechstronności oraz 
komfortu. Wyjątkowa stylistyka opracowana we współpracy z 
Giugiaro Design sprawia, że ciągnik wygląda atrakcyjnie, posiada 
futurystyczne linie nadwozia i oferuje rozwiązania niedostępne do tej 
pory na rynku. Cztery modele z silnikami o mocy od 100 do 130KM 
w wersji standardowej lub „P” oraz modele TTV tworzą nową serię 
przyjaznych ekologicznie, zaawansowanych technologicznie maszyn ze 
skrzynią Powershift lub CVT, inteligentnym układem hydraulicznym 

oraz bogatą ofertą prędkości WOM w standardzie. Nowa kabina klasy 
E oferuje wyjątkową funkcjonalność, wiązaną do tej pory z wyższą klasą 
ciągników. Nowe modele Serii 5 DEUTZ-FAHR oferują komfortową 
kabinę. Operator ma do dyspozycji dużą przestrzeń we wnętrzu, 
estetyczne i ergonomiczne przyrządy sterownicze pogrupowano 
kolorystycznie i funkcyjnie. W kabinie umieszczono komfortowy fotel 
z układem amortyzacji, tuż obok znajduje się miękki fotel pasażera z 
pasem bezpieczeństwa. Pakiet oświetlenia z szeregiem reflektorów 
pozwala na sprawne i bezpieczne wykonywanie prac w nocy. 
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SERIA 5 & 5TTV

Przyrządy sterownicze pogrupowane kolorystycznie i ulokowane 
na prawej konsoli w kabinie ciągnika.

Prawa konsola ciągnika w wersji z napędem bezstopniowym TTV.

  Silnik Deutz 3.6, Tier4i, Common Rail, 4 cylindry, 16 zaworów, turbo, Intercooler, układ oczyszczania spalin z 
katalizatorem utleniającym DOC

  Duży wybór przekładni,w tym skrzynia z 3 półbiegami Powershift, funkcja SpeedMatching i APS (Automatic 
Powershift - automatyczna zmiana półbiegów)

  Skrzynia bezstopniowa z zakresem prędkości od 0 do 50 km/h (40 km/h w trybie ECO) zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym

 Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z 5-cio stopniową regulacją szybkości reakcji, funkcja Stop&Go

 Wspomagany układ hamulcowy Powerbrake, układ kierowniczy Steering Double Displacement (SDD)

  Programowanie sekwencji operacji Comfortip, Axle System Management (ASM) do automatycznego 
sterowania napędem na 4 koła i blokadą mechanizmów różnicowych

  Układ hydrauliczny 60 ECO, układ hydrauliczny 90 l/min Energy Saving

  4 rozdzielacze sterowane mechanicznie, do 5 rozdzielaczy sterowanych elektronicznie

  Amortyzacja przedniej osi, amortyzacja fotela, amortyzacja kabiny - maksymalny komfort operatora

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE SERIA 5 SERIA 5 TTV
5100 5110 5120 5130 5100 5110 5120 5130

SILNIK Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i
Cylindry/Pojemność il./cm³ 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620
Mos maksymalna (ECE R 120) kW/KM 72,5/99 81/110 87/118 93/127 72,5/99 81/110 87/118 93/127
Moc nominalna (ECE R 120) kW/KM 69,5/95 77/105 83/113 88/120 69,5/95 77/105 83/113 88/120
Udźwig podnośnika kg 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
Rozstaw osi mm 2430 2430 2440 2440 2430 2430 2440 2440
Waga kg 4500 4600 4900 5000 4800 4900 5200 5300



DOSKONAŁY W RÓŻNEGO RODZAJU 
PRACACH. 
 Na bazie znanej z sukcesów modeli Serii 5, DEUTZ-FAHR opracował 
nowe modele Serii 5C. Są to cztery modele z silnikami o mocy od 
89 do 118 KM. Nowa Seria 5C korzysta ze sprawdzonych rozwiązań 
stosowanych w modelach Serii 5, między innymi: kompaktowe gabaryty, 
doskonałe parametry techniczne, jakość materiałów i komfort operatora. 
Wersje LS i GS różni rewers - mechaniczny w LS lub elektro-hydrauliczny 
w wersji GS. Szereg skrzyń biegów sprawia, że każdy z użytkowników 
może precyzyjnie dobrać charakterystykę napędu do indywidualnych 
potrzeb. Wydajna hydraulika pozwala na obsługę rożnego rodzaju 

osprzętu. Modele Serii 5C mogą być wyposażone w układ kierowniczy 
SDD z możliwością redukcji ilości obrotów koła kierownicy potrzebną 
do wykonania pełnego skrętu kół. Rewers elektro-hydrauliczny 
Powershuttle, układ kierowniczy SDD, system Stop&Go z możliwością 
zatrzymania ciągnika bez wciskania pedału sprzęgła i hydraulika z 
podwójną pompą 60 ECO (maksymalny wydatek oleju 60 l/min przy 
obrotach zredukowanych do 1600 obr./min) tworzą pakiet wyposażenia 
doskonale sprawdzający się w pracach ciągnika z ładowaczem czołowym. 
Design modeli Serii 5C stanowi kontynuację linii modeli Serii 5, która 
zyskała uznanie klientów.
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SERIA 5C

Prawa konsola ze zintegrowanym joystickiem do sterowania 
ładowaczem czołowym.

Dźwignia rewersu elektro-hydraulicznego Powershuttle.

   Silnik Deutz 3.6, Tier4i, Common Rail, 4 cylindry, 16 zaworów, turbo, Intercooler, układ oczyszczania spalin z 
bezobsługowym katalizatorem utleniającym DOC

  Bogata oferta skrzyń biegów z różnymi ilościami przełożeń, maksymalnie 60P+60T przełożeń i prędkość 40 
km/h ECO (prędkość maksymalna przy zredukowanych obrotach silnika)

  Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z 5-cio stopniową regulacją szybkości reakcji, funkcja Stop&Go

  4 prędkości WOM: 540/540ECO/1000/1000ECO. WOM przedni, WOM zsynchronizowany

  Układ hydrauliczny z pompą 55 l/min lub układ 60 l/min ECO z podwójną pompą

  Kabina D2L na 4 słupkach: najwyższy poziom komfortu i ergonomii eksploatacji

 Duża swoboda w tworzeniu kompletacji wyposażenia dla spełnienia indywidualnych potrzeb użytkowników

  Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej na 4 koła. Hamulec postojowy ParkBrake w wersji GS

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE SERIA 5C
5090 5100 5110 5120 

SILNIK Deutz Deutz Deutz Deutz
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i
Cylindry/pojemność il./cm³ 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620
Moc maksymalna (według normy ECE R 120) kW/KM 65,5/89 72,5/99 81/110 87/118
Moc nominalna (według normy ECE R 120) kW/KM 62,5/85 69,5/95 77/105 83/113
Udźwig podnośnika kg 4855 4855 5410 5410
Rozstaw osi mm 2370 2370 2370 2370
Waga kg 4300 4400 4400 4400



WYJĄTKOWA WSZECHSTRONNOŚĆ.
DEUTZ-FAHR Serii 5G to najlepsze parametry eksploatacyjne w klasie ciągników 
średniej mocy. Modele Serii 5G to wyjątkowa stylistyka, duża wydajność oraz 
komfort operatora. Bogata oferta wyposażenia oraz duża elastyczność tworzenia 
kompletacji wyposażenia dają możliwość wyboru ciągnika idealnie dobranego do 
wymagań. Oferta obejmuje 11 modeli, 3 wersje (LD, MD i HD) oraz dwie opcje 
wyposażenia (LS i GS). Serię 5G wyposażono w nowe, 3- lub 4-cylindrowe silniki 
FARMotion o mocy od 75 do 109 KM. 

Prawa konsola ciągnika.

Przycisk Stop&Go.

  Silniki FARMotion Tier4i, Common Rail 2000 bar, 3 lub 4 cylindry, turbo, Intercooler, układ oczyszczania 
spalin z katalizatorem utleniającym DOC

 Cztero- lub pięcio-biegowe skrzynie z dużą liczbą przełożeń: do konfiguracji 60P+60T
   i prędkością maksymalną 40 km/h ECO

 Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z 5-cio stopniową regulacją szybkości reakcji, funkcja Stop&Go

 Układ hamulcowy z tarczami w kąpieli olejowej na cztery koła
  Elektro-hydrauliczne sterowanie napędem na 4 koła i blokadą mechanizmów różnicowych przy użyciu 
przycisków umieszczonych na desce rozdzielczej ciągnika

 Układy hydrauliczne: 55 l/min lub podwójna pompa 60 l/min ECO

 Cztery prędkości WOM: 540/540ECO/1000/1000ECO. WOM synchro, WOM przedni

 Podnośnik o udźwigu do 5400 kg w zależności od wersji (LD, MD, HD)

 Kabina na 4 słupkach, doskonały komfort i ergonomia stanowiska operatora

CHARAKTERYSTYKA
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SERIA 5G

DANE TECHNICZNE SERIA 5G LD SERIA 5G MD SERIA 5G HD 
5080 5090 5100 5090 5090.4 5100 5105.4 5115.4 5090.4 5105.4 5115.4

SILNIK FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i
Cylindry/pojemność il./cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 55,4/75 65/88 71/97 65/88 65/88 71/97 75/102 80/109 65/88 75/102 80/109
Moc nominalna (ECE R 120) kW/KM 55,4/75 61,6/84 67,3/92 61,6/84 61,6/84 67,3/92 71,1/97 75,8/103 61,6/84 71,1/97 75,8/103
Udźwig podnośnika kg 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4800 4800 5400
Rozstaw osi mm 2300 2300 2300 2300 2400 2300 2400 2400 2400 2400 2400
Waga kg 3600 3600 3600 3750 3900 3750 3900 3900 4200 4200 4300



SERIA 5D

PROSTOTA I FUNKCJONALNOŚĆ.
Serię 5D tworzy gama trwałych, funkcjonalnych i ekonomicznych ciągników 
z silnikami średniej mocy. Nowe modele DEUTZ-FAHR Serii 5D to ciągniki 
zaprojektowane do prac w małych i średnich gospodarstwach. DEUTZ-FAHR Serii 
5D oferują krótki rozstaw osi, doskonały stosunek masy do mocy silnika i dzięki temu 
wyjątkową wszechstronność i uniwersalność. Ciągniki wyposażono w nowe silniki 
FARMotion o mocy 80, 90 i 100 KM z 3 lub 4 cylindrami oraz 5-cio biegową skrzynię 
biegów z maksymalnie 45P+45T przełożeniami. Układ hamulcowy z tarczami w 
kąpieli olejowej na 4 kołach gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania.  

Nowoczesny, 3-cylindrowy silnik FARMotion.

Prawa konsola i dźwignie sterownia podnośnikiem.

  Silniki FARMotion Tier4i, Common Rail 2000 bar, 3 lub 4 cylindry, turbo, Intercooler,  układ oczyszczania 
spalin z katalizatorem utleniającym DOC

  Skrzynia 45P+45T z półbiegami Powershift oraz funkcją Overspeed

 Rewers Powershuttle z 5-cio stopniową regulacją szybkości reakcji, funkcja Stop&Go

 Układ hamulcowy z tarczami w kąpili olejowej na czterech kołach

 Układ hydrauliczny z pompą 42 l/min (wersja Ecoline) lub 54 l/min (w wersjach LS i GS)

 3 prędkości WOM: 540/540ECO/1000. WOM synchro i przedni WOM

 Kabina na 4 słupkach: najwyższej jakości materiały, ergonomiczne wnętrze, doskonała widoczność

  Seria 5D dostępna także w wersji Ecoline

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE SERIA 5D / 5D Ecoline 
5080 Ecoline 5080 5090 Ecoline 5090 5090.4 Ecoline 5090.4 5100.4

SILNIK FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i
Cylindry/Pojemność il./cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 55,4/75 55,4/75 65/88 65/88 65/88 65/88 75/102
Moc nominalna (ECE R 120) kW/KM 55,4/75 55,4/75 61,6/84 61,6/84 61,6/84 61,6/84 71,1/97
Udźwig podnośnika kg 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Rozstaw osi mm 2100 2100 2100 2100 2230 2230 2230
Waga kg 3200 3200 3200 3200 3300 3300 3300



AGROLUX 65 – 75

CIĄGNIK UNIWERSALNY DLA KAŻDEGO.
Prosta konstrukcja, sprawdzonej jakości podzespoły, wysoce intuicyjna obsługa, 
duża ergonomia eksploatacji oraz komfort pracy operatora. To główne cechy jakie 
charakteryzuje modele DEUTZ-FAHR Agrolux, zaprojektowane dla zapewnienia 
wydajności, wszechstronności, skutecznej współpracy z każdego rodzaju osprzętem. 
Agrolux może stanowić doskonałe uzupełnienie parku maszynowego jako ciągnik 
pomocniczy. Modele Agrolux zyskały uznanie rolników za prostą konstrukcję, 
wyjątkowo łatwą obsługę i niskie koszty eksploatacji. Ciągnik wyposażony jest w 
składana ramę bezpieczeństwa oraz platformę. W odpowiedzi na potrzeby polskich 
rolników, modele Agrolux oferowane są także z kabiną. Zarówno platforma z ramą 
jak i kabina oferują duża przestrzeń o wygodę dla operatora. 

Wszystkie podzespoły umieszczono pod monolityczną maską 
silnika obsługa ciągnika jest prosta i może być szybko wykonywana. 

Modele Agrolux wyposażono w innowacyjny system redukcji luzu 
pomiędzy tarczami układu hamulcowego co dodatkowo zwiększa 
bezpieczeństwo użytkowania ciągnika.

  3-cylindrowy silnik spełniający normę emisji spalin Tier 3, turbo lub turbo+Intercooler

 Skrzynia biegów z 12P+3P przełożeniami

 Kompaktowe gabaryty, zwarta bryła nadwozia, łatwe manewrowanie

 2 prędkości WOM: 540/540ECO. Prędkość ekonomiczna pozwalająca zredukować ilość zużywanego paliwa

 Agrolux wyposażony w platformę z ramą bezpieczeństwa lub opcjonalną kabinę

 Wydajna hydraulika z pompą o stałej wydajności i mocny podnośnik tylny

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE AGROLUX
65 75 

SILNIK SDF SDF
Norma emisji spalin Tier3 Tier3
Cylindry/Pojemność il./cm³ 3/3000 3/3000
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 46,5/62 54/72
Moc nominalna (ECE R 120) kW/KM 46,5/62 54/72
Udźwig podnośnika kg 3000 3000
Rozstaw osi mm 1975 1975
Waga (min-maks) kg 2552-2800 2658-2800

24-25 
 CIĄGNIKI



KOMPAKTOWY CIĄGNIK Z BOGATYM WYPOSAŻENIEM.
Agroplus to seria ciągników uniwersalnych, wyposażonych w szereg praktycznych 
rozwiązań oraz ekonomiczny i wydajny silnik SAME DEUTZ-FAHR. Bogata oferta 
wyposażenia, zwarta kabina oraz ograniczone gabaryty pozwalają na wykonywanie 
prac także wewnątrz budynków z niskimi bramami wjazdowymi. Charakterystyka 
techniczna modeli Agroplus stawia je na pozycji wyprzedzającej konkurentów: 
skrzynia biegów z ekonomiczną prędkością obrotową i system Stop&Go to opcje, 
które doskonale sprawdzają się w każdego rodzaju pracach. Dobra widoczność z 
wnętrza pozwala na łatwe operowanie ładowaczem czołowym zamontowanym na 
ciągniku Agroplus.

Panel sterowania podnośnika elektronicznego.

Czytelny i estetyczny panel wskaźników.
 

  Silnik SDF serii 1000 Tier 3, 3 lub 4 cylindry, turbo lub turbo+Intercooler, elektroniczne sterowanie, wysoka 
elastyczność, niskie zużycie paliwa

 Kompatybilność z paliwami 100% Biodiesel (B100)

 Pamięć prędkości obrotowej silnika przy użyciu przycisku

 Skrzynia z półbiegami Powershift i 45P+45T przełożeniami, funkcja Overspeed

 Rewers Powershuttle z 5-cio stopniową regulacją szybkości reakcji, funkcja Stop&Go

 Elektro-hydrauliczne sterowanie napędem na 4 koła, napędem WOM i blokadą mechanizmów różnicowych
  Kabina na 4 słupkach: optymalne rozmieszczenie przyrządów sterowniczych, doskonała widoczność, duży 
komfort, optymalna pozycja za kierownicą

 Modele Agroplus dostępne także w wersji Ecoline

CHARAKTERYSTYKA

AGROPLUS

DANE TECHNICZNE AGROPLUS AGROPLUS Ecoline
315 310 315

SILNIK SDF SDF SDF
Norma emisji spalin Tier3 Tier3 Tier3
Cylindry/Pojemność il./cm³ 3/3000 3/3000 3/3000
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 53/72 46/62 53/72
Moc nominalna (ECE R 120) kW/KM 53/72 46/62 53/72
Udźwig podnośnika kg 3600 3600 3600
Rozstaw osi mm 2100 2100 2100
Długość bez ramion podnośnika mm 3430 3430 3430
Waga z kabiną (min-maks) kg 3039-3360 2926-3230 2926-3230



WYJĄTKOWA ZWINNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ.
Gamę modeli Agroplus F Ecoline wyposażono w silniki SDF serii 1000 spełniające 
wymogi normy emisji spalin Euro III. Ciągniki te mogą być wyposażone w 3- lub 
4-cylindrowe jednostki napędowe o mocy w zakresie od 62 do 85 KM, turbo 
i turbo+Intercooler, układ elektronicznego sterowania. Silniki SDF są w 100% 
kompatybilne z paliwem biodiesel. Doskonała zwrotność modeli Agroplus F Ecoline 
sprawia, że ciągniki te doskonale radzą sobie w pracach na ograniczonej przestrzeni. 
Agroplus F Ecoline to niezwykle zwrotna i zwinna maszyna, która z łatwością sprosta 
rożnego rodzaju pracom w gospodarstwie.   

Układ kierowniczy z niezależną pompą wspomagania, 
zapewniający komfortowe sterowanie w każdych warunkach.

Przestronne, komfortowe stanowisko operatora, dźwignie 
sterowania po prawej stronie fotela operatora.

   Silniki SDF serii 1000, Tier 3, 3 lub 4 cylindry, turbo lub turbo+Intercooler, układ elektronicznego sterowania, 
elastyczność i niskie zużycie paliwa

 Pamięć prędkości obrotowej silnika i jej wywoływanie przy użyciu przycisku
  Zsynchronizowana skrzynia 30P+15T, prędkość maksymalna 40 km/h w trybie ekonomicznych obrotów 
silnika, optymalne zestopniowanie przełożeń
 3 prędkości WOM: 540/540ECO/1000 i WOM zsynchronizowany

 Kompatybilność z paliwami Biodiesel 100% (B100)

 Wielotarczowy układ hamulcowy z tarczami w kąpieli olejowej na cztery koła

  Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną pompą wspomagania

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE AGROPLUS F Ecoline
310 315 320 

SILNIK SDF SDF SDF
Norma emisji spalin Tier3 Tier3 Tier3
Cylindry/Pojemność il./cm³ 3/3000 3/3000 3/3000
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 46/62 53/72 60/82
Udźwig podnośnika kg 2600 2600 2600
Rozstaw osi mm 1990 1990 1990
Szerokość minimalna mm 1325 1325 1325
Waga (min-maks) kg 2317-2500 2317-2500 2317-2500

AGROPLUS F
Ecoline
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MOCNY, KOMPAKTOWY CIĄGNIK. 
Kompaktowy Agroplus F to ciągnik idealny do wykonywania zadań specjalistycznych. 
Doskonale sprawdza się w sadach, na łąkach oraz w przedsiębiorstwach komunalnych. 
Dzięki mocnemu silnikowi, doskonale zestopniowanej skrzyni biegów, podnośnikowi 
o dużym udźwigu i wydajnej hydraulice - modele Agroplus F sprawdzają się w różnego 
rodzaju zadaniach i mogą skutecznie współpracować z rożnego typu osprzętem.

Funkcja Stop&Go umożliwia zatrzymanie ciagnika przy użyciu 
pedału hamulca, bez konieczności wciskania pedału sprzęgła.

Wydajny ukłąd wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji skutecznie 
utrzymuje zadaną temperaturę wnętrza kabiny.

 Silniki SDF serii 1000, Tier 3, 3 lub 4 cylindry, turbo, Intercooler, układ elektronicznego sterowania

 Programowanie prędkości obrotowej silnika przy użyciu przycisku na konsoli bocznej

 Pięcio-biegowa przekładnia z 3 półbiegami Powershift i 3 zakresami prędkości. W sumie 45P+45T przełożeń

 Funkcja Overspeed - prędkość maksymalna 40 km/h przy zredukowanych obrotach silnika

 Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle oraz funkcja Stop&Go

 Elektro-hydraulicznie sterowany napęd na 4 koła, WOM i blokada mechanizmów różnicowych

  Układ hydrauliczny z pompą o wydajności 58 l/min, hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną pompą 
wspomagania Rozbudowany ukłąd hydrauliczny, proste, intuicyjne sterowanie

 3 prędkości WOM (540/540ECO/1000) oraz WOM zsynchronizowany

 Układ hamulcowy na cztery koła

 Kąt skrętu kół przednich ciągnika wynoszący 55°

CHARAKTERYSTYKA

AGROPLUS F

DANE TECHNICZNE AGROPLUS F
320 410 

SILNIK SDF SDF
Norma emisji spalin Tier3 Tier3
Cylindry/Pojemność il./cm³ 3/3000 4/4000
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 60/82 63/85
Udźwig podnośnika kg 3000 3000
Rozstaw osi mm 1990 2120
Szerokość minimalna mm 1454 1454
Waga z ramą (min-maks) kg 2275-2630 2425-2780
Waga z kabiną (min-maks) kg 2495-2850 2645-3000



AGROPLUS S/V

SPECJALISTA DO PRAC W SADACH I WINNICACH.
 Doskonała zwrotność i ograniczone gabaryty sprawiają, że Agroplus S to idealny 
ciągnik do pracy w sadach. Gama wyposażenia obejmuje elektroniczne sterowanie 
pracą silnika, mocny układ hydrauliczny, do 5 wyjść układu hydraulicznego oraz 
praktycznie zestopniowane skrzynie biegów. Komfortowa kabina zapewnia 
ogromny komfort pracy operatora, wszystkie przyrządy sterownicze pogrupowano 
kolorystycznie, dzięki czemu ich obsługa jest prosta i intuicyjna. Kabina na 4 słupkach 
zapewnia doskonałą widoczność dookoła ciągnika.

Panel wskaźników modeli Agroplus S/V obejmuje wskaźniki 
analogowe i wyświetlacz cyfrowy. Operator otrzymuje czytelne, 
dokładne parametry eksploatacyjne ciągnika.

Agroplus S z rewersem elektro-hydraulicznym Powershuttle 
to ogromna wszechstronność.

   Silniki SDF serii 1000, Tier 3, 3 lub 4 cylindry, turbo, Intercooler, oddzielne pompy wtryskowe dla każdego z 
cylindrów, elektroniczne sterowanie parametrów pracy silnika

 5-biegowa przekładnia z 3 półbiegami Powershift i 3 zakresami prędkości jazdy. W sumie 45P+45T przełożeń

 Funkcja Overspeed i prędkość 40 km/h przy zredukowanych obrotach silnika

 Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle oraz funkcja Stop&Go

  Elektro-hydrauliczne sterowanie napędem na 4 koła, WOM i blokadą mechanizmów różnicowych, najlepsza 
trakcja w każdych warunkach terenowych

  Układ hydrauliczny z pompą o stałej wydajności 58 l/min, niezależna pompa wspomagania układu 
kierowniczego, rozbudowany układ hydrauliczny

 3 prędkości tylnego WOM (540/540ECO/1000) oraz WOM zsynchronizowany

 Hydrostatyczny układ hamulcowy na cztery koła

 Kąt skrętu kół wynoszący 60° - doskonała zwrotność, łatwość manewrowania

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE AGROPLUS S/V
320 410 

SILNIK SDF SDF
Norma emisji spalin Tier3 Tier3
Cylindry/Pojemność il./cm³ 3/3000 4/4000
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 60/82 63/85
Udźwig podnośnika kg 3000 3000
Rozstaw osi mm 2027 2157
Szerokość minimalna mm 1160 1160
Waga z ramą (min-maks) kg 2197-2510 2337-2650
Waga z kabiną (min-maks) kg 2347-2660 2487-2800
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PROSTY, KOMPAKTOWY I WYJĄTKOWO UNIWERSALNY.
Najmniejszy z modeli DEUTZ-FAHR jest jednocześnie olbrzymem w zakresie 
niezawodności, wszechstronności. Modele Agrokid wyposażono w silniki o 
pojemności do 2 litrów, jednostka charakteryzuje się dużą elastycznością, dobrymi 
parametrami eksploatacyjnymi oraz niskim zużyciem paliwa. Agrokid doskonale 
sprawdza się w różnego rodzaju pracach, zarówno w gospodarstwach rolnych jak 
i przedsiębiorstwach świadczących usługi komunalne. DEUTZ-FAHR Agrokid to 
niezwykle uniwersalna maszyna, przy użyciu której operator może sprawnie i szybko 
wykonywać dowolne prace pomocnicze. Niezależna pompa wspomagania układu 
kierowniczego zapewnia łatwe sterowanie niezależnie od warunków terenowych 
i obrotów silnika. Ciągnik oferowany jest w konfiguracjach z kabiną lub ramą 
bezpieczeństwa, co dodatkowo podnosi jego wszechstronność. 

Modele Agrokid oferowane są zarówno w wersji z platformą i 
ramą bezpieczeństwa jak i z kabiną.

Prawa konsola ciągnika z dźwigniami sterowania.

 Silnik Mitsubishi Euro III, 4 cylindry, chłodzony cieczą, turbodoładowany lub wolno-ssący

  Zsynchronizowana skrzynia biegów: 16P+16T z super-reduktorem i zsynchronizowanym rewersem, 
maksymalna prędkość jazdy 30 km/h

 Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną pompą wspomagania

 Elektro-hydraulicznie sterowana blokada mechanizmów różnicowych

 Wydajny układ hydrauliczny z 6 wyjściami i pompą o wydajności 30 l/min

 Trzy prędkości tylnego WOM: 540/540ECO/1000 i opcjonalny WOM przedni 

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE AGROKID
210 220 230

SILNIK MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI
Norma emisji spalin Tier3 Tier3 Tier3
Cylindry/Pojemność il./cm³ 4/1500 4/1500 4/1758
Moc maksymalna (według normy ECE R 120) kW/KM 28,5/39 31,5/43 37/51
Moc znamionowa (według normy ECE R 120) kW/KM 28,5/39 31,5/43 37/51
Udźwig podnośnika tylnego kg 1200 1200 1200
Rozstaw osi mm 1745 1745 1745
Waga z ramą bezpieczeństwa (min-maks) kg 1130-1340 1207-1380 1267-1440
Waga z kabiną (min-maks) kg 1410-1620 1487-1660 1547-1720

AGROKID





Produkcja kombajnów DEUTZ-FAHR ma swoje 
początki w roku 1860. Firma produkuje proste w 
obsłudze kombajny zbożowe wyposażone w szereg 
innowacyjnych rozwiązań. Cechy charakterystyczne 
modeli to: niezawodność, wysoka wydajność oraz 
łatwa obsługa. Rolnicy, którzy zaufali marce DEUTZ-
FAHR będą mogli polegać na niej także w przyszłości.

KOMBAJNY 
ZBOŻOWE



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ, MINIMALNE 
ZUŻYCIE PALIWA. 
 Doskonałe parametry robocze kombajnów marki DEUTZ-FAHR 
znalazły wyraz w nowych modelach Serii C9000 zaprojektowanych we 
współpracy z Giugiaro Design. Wygląd Serii C9000 nawiązuje do nowej 
linii ciągników DEUTZ-FAHR. Pięcio i sześcio-klawiszowe kombajny: 
C9205 TS, C9205 TSB, C9206 TS oraz C9206 TSB - z szeregiem rozwiązań 
pozwalających maksymalizować wydajność w pracach na uprawach o 
dużej powierzchni. Nowy design to nie tylko nowoczesna linia ale także 
wysoka funkcjonalność. Otwierane osłony boczne pozwalają na szybki 
i wygodny dostęp do głównych podzespołów, punktów obsługowych i 
zbiorników (paliwa i AdBlue). Wydajny i niezawodny silnik Deutz 7,8 litra, 
o mocy 246 kW (334 KM) w modelach C9205 oraz 290 kW (395 KM) w 
modelach C9206 spełnia wymogi normy Tier 4i. Nowy bęben podający 

na przenośniku pochyłym ExtraFeeding zapewnia skuteczne, stałe 
podawanie masy zebranej z hedera. System omłotu MaxiCrop to duży 
bęben młócący, odrzutnik słomy i współpracujący z nimi turboseparator 
z możliwością regulowania jego pozycji. Heder o szerokości roboczej 9 
metrów to wyjątkowa szybkość i wydajność zbioru. Kombajny DEUTZ-
FAHR Serii C9000 oferują pakiet reflektorów i kamer umieszczonych z 
przodu, na osłonach bocznych i z tyłu kombajnu. Kamera z widokiem na 
zaczep tylny ułatwia podłączanie wózka hedera. Klimatyzowana kabina 
z szybami o dużej powierzchni gwarantuje operatorowi doskonały 
podgląd całej szerokości roboczej hedera. Przyrządy sterownicze zostały 
pogrupowane i umieszczone na panelu sterowania po prawej stronie 
fotela operatora. Kombajny DEUTZ-FAHR Serii C9000 to maksymalny 
komfort i wydajność pracy. 
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SERIA C9000

System omłotu Maxi-Crop: bęben o średnicy 600 mm i szerokości 
1,27 metra w modelach 5 klawiszowych i 1,52 metra w sześcio-
klawiszowych, 8 cepów zapewnia optymalny omłot w każdych 
warunkach.

Ergonomiczne rozmieszczenie przyrządów sterowniczych, 
doskonała widoczność na całą szerokość hedera. Maksymalny 
komfort pracy operatora.

   Silnik DEUTZ TCD L6 Tier 4i 7,8 litera, 6 cylindrów, 24 zawory, turbo, intercooler, sterowanie elektroniczne, system SCR 
Zbiornik paliwa 750 litrów oraz 85 litrów AdBlue. Napęd silnika wyprowadzony z dwóch stron kombajnu 

  Hydraulika z pompą o zmiennej wydajności Load-Sensing

  Regulowana oś tylna Heavy-duty, napęd na cztery koła dostępny z systemem poprawiającym trakcję Anti-Skid

  Zbiornik ziarna o pojemności 9500-litre, szybkość wyładunku ziarna 90 l/s
   Nowy przenośnik pochyły Extra Feeding: dodatkowy bęben podający w dolnej częsci przenośnika z palcami na całej 
szerokości, elektro-hydrauliczna regulacja kąta natarcia kosy hedera
  System omłotu MaxiCrop: sita segmentowe, odrzutnik słomy i turbo-separator z regulacją wysokości położenia

  Podwójne sita z regulacją, nadmuch powietrza przez wentylator turbinowy z 44 łopatkami
  Innowacyjny system DGR (Double Grain Return) z minimłocarniami po dwóch stronach kombajnu i powrotem 
niedomłotów bezpośrednio na podsiewacz

  Kabina Commander Cab V: duże lusterka wsteczne, pakiet oświetlenia zapewniający doskonałą widoczność, przenośna 
lodówka o pojemności 21 litrów, w pełni regulowana kolumna kierownicy oraz fotel operatora, amortyzacja fotela 

   Header o szerokości do 9 metrów z tandemowym systemem cięcia Schumacher Easy Cut II oraz pozycjonowaniem 
hedera AutoControl
  Obsługa nowoczesnego systemu rolnictwa precyzyjnego Agrosky z automatycznym prowadzeniem kombajnu i 
dokładnością wskazań sięgającą 2 cm

CHARAKTERYSTYKA

Nowy przenośnik pochyły Extra Feeding z dodatkowym bębnem 
podającym, zwiększającym skuteczność podawania masy, 
zwłaszcza z szerokich hederów.

DANE TECHNICZNE  C 9000
9205 TS 9205 TSB 9206 TS 9206 TSB

SILNIK Deutz TDC L6 7,8 litra Deutz TDC L6 7,8 litra Deutz TDC L6 7,8 litra Deutz TDC L6 7,8 litra
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 246/334* 246/334* 290/395* 290/395*
Moc znamionowa (ECE R 120) kW/KM 226/307 226/307 226/307  267/363 226/307  267/363
Szerokość kosy m 4,80-5,40-6,30-7,20-9,00 4,80-5,40-6,30-7,20-9,00 5,40-6,30-7,20-9,00 5,40-6,30-7,20-9,00
Całkowita powierzchnia separacji m² 7,36 7,36 8,80 8,80
Całkowita powierzchnia czyszczenia m² 5,28 5,28 6,32 6,32
Średnica/szerokość bębna mm 600/1270 600/1270 600/1521 600/1521
Zbiornik paliwa litry 750 750 750 750
Zbiornik AdBlue® litry 85 85 85 85
Zbiornik ziarna litry 9500 9500 9500 9500

   * Overboost dostepny w trakcie jednoczesnego zbioru i wyładunku ziarna ze zbiornika.



NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ. 
 Eleganckie wzornictwo i całkowicie nowy wygląd. Nowa seria kombajnów 
C7000 posiada nowoczesne wzornictwo opracowane wspólnie z biurem 
projektowym Giugiaro Design. Stylistyka jest wyrazem technologicznej 
dominacji marki DEUTZ-FAHR – gwarancji doskonałej wydajności zbioru 
oraz najwyższej jakości ziarna i słomy. Kombajny serii C7000 napędzane 
są silnikami Deutz T4i, łączącymi doskonałe osiągi z najniższym w 
tej klasie zużyciem paliwa, co było możliwe dzięki zastosowaniu 
technologii oczyszczania spalin SCR z płynem AdBlue®. Połączenie 
wszystkich wymienionych cech czyni z kombajnów zbożowych serii 
C7000 doskonałe rozwiązanie we wszystkich możliwych warunkach 
eksploatacyjnych. Doskonałą jakość czyszczenia zapewniają opracowane 
i sprawdzone w kombajnach DEUTZ-FAHR rozwiązania takie jak: duży 

podsiewacz, wentylator turbinowy, duże sita oraz nowatorski system 
DGR (Double Grain Return). Wszystkie te rozwiązania można odnaleźć w 
kombajnie serii C7000. Zapewniająca doskonałą widoczność i wyjątkową 
wygodę kabina Commander Cab V, wyposażona w oświetlenie robocze 
najnowszej generacji, sprawia że najnowsze kombajny DEUTZ-FAHR 
wyróżniają się spośród wielu innych tego typu konstrukcji. By osiągnąć 
niezrównane osiągi i niezawodność oraz najwyższe w tej klasie wyniki 
w trakcie zbioru plonów, każdy detal nowych kombajnów serii C7000 
został opracowany z myślą o najwyższej jakości i wydajności zbioru 
zarówno ziarna, jak i słomy. Oferta wyposażenia obejmuje również napęd 
gąsienicowy, dzięki któremu jeszcze bardziej zwiększa się uniwersalność 
kombajnu serii C7000. 
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DANE TECHNICZNE C 7000
7205 7205 TS 7205 TSB 7206 7206 TS 7206 TSB

SILNIK Deutz TCD L6 6,1 litra Deutz TCD L6 7,8 litra
Moc znamionowa (97/68/EC) kW/KM 169/230 183/250 183/250 226/307 226/307 226/307
Moc maksymalna (ECE R120) kW/KM 184/250 211/287 211/287 246/334 246/334 246/334
Szerokosć kosy m 4,20-4,80-5,40-6,30-7,20 4,80-5,40-6,30-7,20-9,00
Całkowita powierzchnia separacji m² 7,30 7,36 7,36 8,73 8,80 8,80
Całkowita powierzchnia czyszczenia m² 5,28 5,28 5,28 6,32 6,32 6,32
Średnica/szerokość bębna młócącego mm 600/1270 600/1270 600/1270 600/1521 600/1521 600/1521
Zbiornik paliwa litry 750 750 750 750 750 750
Zbiornik AdBlue® litry 85 85 85 85 85 85
Zbiornik ziarna litry 8500 8500 8500 9500 9500 9500

Duży wybór hederów o szerokości do 9 metrów. Bogata oferta 
osprzętu dla spełnienia indywidualnych potrzeb użytkowników.

SERIA C7000

Duża szerokość kanału przenośnika pochyłego pozwala na 
utrzymanie wysokiej wydajności kombajnu w trakcie podawania 
dużej ilości masy.

 

    Silnik DEUTZ TCD L6 Tier 4i 7,8 litera, 6 cylindrów, 24 zawory, turbo, intercooler, sterowanie elektroniczne, 
system SCR Zbiornik paliwa 750 litrów oraz 85 litrów AdBlue. Napęd silnika wyprowadzony z dwóch stron 
kombajnu

  Układ hydrauliczny z pompą Load-Sensing o zmiennej wydajności

   Wzmocniona oś tylna. Oś tylna regulowana Heavy-duty i napęd na cztery kołą z systemem Anti-Skid 
dostępne jako opcja

  Zbiornik ziarna o pojemności 9500 litrów w modelach 6-klawiszowych i 8500 litrów w modelach 
5-klawiszowych; wyładunek 90 l/sec

   Headery o szerokości do 9 metrów, tandemowy system cięcia Schumacher Easy Cut II, pozycjonowanie 
hedera AutoControl

   System omłotu MaxiCrop (w modelach TS): klepisko segmentowe, odrzutnik słomy i regulowany turbo-
separator dla zapewniania wysokiej skuteczności i wydajności omłotu

  System DGR (Double Grain Return) z minimłocarniami i powrotem niedomłotów na podsiewacz

   Kabina Commander Cab V: nowa stylistyka, najwyższa ergonomia, w pełni regulowany fotel i kolumna 
kierownicy, opcjonalna lodówka, pakiet oświetlenia, doskonała widoczność

   Nowa stylistyka opracowana we współpracy z Giugiaro Design, nawiązująca do najnowszych modeli 
kombajnów Deutz-Fahr 

   Nowe osłony boczne z nowym systemem otwierania, panele unoszone, doskonały dostęp do wszystkich 
podzespołów

CHARAKTERYSTYKA



DOSKONAŁA JAKOŚĆ OMŁOTU. 
 Kombajny Serii 60 wyznaczają standardy w swojej klasie, zachowując 
właściwości, z którymi od zawsze kojarzona była marka DEUTZ-
FAHR: maksymalna wydajność pracy we wszystkich typach zbiorów, 
zredukowane koszty eksploatacji, wysoka jakość zbieranego plonu, 
wyjątkowo łatwa konserwacja. Silniki Deutz TCD L6 Tier4i oferują 
doskonałe parametry użytkowe i zredukowane koszty eksploatacji. 
Jednostki napędowe generują moc od 169 kW (230 KM) do 183 
kW (250 KM). Dzięki nowoczesnemu systemowi SCR (Selective 
Catalytic Reduction), nowe silniki DEUTZ T4i umożliwiają znaczne 
obniżenie emisji tlenków azotu (NOx), które są jednym z głównych 
składników zanieczyszczeń zawartych w spalinach. Kolejną cechą 
modeli DEUTZ-FAHR jest ich kompaktowy napęd, charakteryzujący 

się przekazywaniem mocy po obu stronach silnika. Modele DEUTZ-
FAHR 6040 i Serii 60 zaprojektowano z myślą o spełnieniu wszystkich 
oczekiwań użytkowników. Zbiornik ziarna o pojemności 6500 litrów 
i hedery o szerokości do 6,30 metra w modelach 6040 zapewniają 
szybki i wydajny zbiór. DEUTZ-FAHR 6060 oferuje hedery o szerokości 
do 7,20 metra i zbiornik ziarna 7500 lub 8500 litrów. System Balance 
doskonale sprawdza się w trakcie zbioru polonu na pochyłościach 
terenu kompensując poprzeczne nachylenie terenu o wartości do 
20% oraz wzdłużne do 6%. Wersje kombajnów 6040 oraz Serii 60 z 
turboseparatorem, zapewniają wysoką skuteczność omłotu i dobrą 
jakość zebranego ziarna. Kombajny DEUTZ-FAHR to duża wydajność i 
najlepsza jakość plonu przy wysokim komforcie pracy operatora.
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System Balance w kombajnach DEUTZ-FAHR maksymalizuje 
wydajność i skuteczność zbioru kompensując nachylenie terenu: 
poprzeczne do 20% i wzdłużne do 6% (tylko Seria 60).

SERIA 60

Nowoczesna kabina z panelem sterowania, regulowana kolumna 
kierownicy, amortyzowany fotel operatora.

  Pompa układu hydraulicznego kombajnu mocowana bezpośrednio do wału napędowego silnika 

   Zbiornik paliwa o pojemności 450 lub 750 litrów oraz zbiornik AdBlue o pojemności 53 lub 85 litrów 
(zależnie od modelu)

   Zbiornik ziarna o pojemności 8500 litrów, szybki wyładunek ziarna, pełne wykorzystanie pojemności 
zbiornika

  System pozycjonowania hedera AutoControl dla najwyższej skuteczności cięcia w każdych warunkach

  Klepisko segmentowe, turboseparator regulowany w 5 pozycjach dla zapewnienia najlepszego omłotu

  Wentylator turbinowy z 44 łopatkami - stałe podawanie powietrza, brak chwilowych spadków ciśnienia

  Podwójne sita, regulacja elektryczna sit, czujniki strat ziarna
   System precyzyjnego pozycjonowanie i regulacji położenia hedera, sterowanie za pomocą joysticka 
wielofunkcyjnego

  Kabina Commander Cab EVO lub Commander Cab IV (zależnie od modelu) - najwyższy komfort 
użytkowania, wysoka ergonomia

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE SERIA 60
6040/6040 HTS 6060 6060 HTS

SILNIK Deutz TCD L6 6,1 litra Deutz TCD L6 6,1 litra Deutz TCD L6 6,1 litra 
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 184/250 184/250 211/287*
Moc znamionowa (ECE R 120) kW/KM 169/230 169/230 183/250
Szerokość kosy m 4,20-6,30 4,20-7,20 4,20-7,20
Całkowita powierzchnia separacji m² 6,23/6,36 7,30 7,36
Całkowita powierzchnia czyszczenia m² 4,22 5,28 5,28
Średnica/szerokość bębna mm 600/1270 600/1270 600/1270
Zbiornik paliwa mm 450 750 750
Zbiornik AdBlue® mm 53 85 85
Zbiornik ziarna mm 6500 7500 8500

   * Overboost dostępny w trakcie jednoczesnego zbioru i wyładunku ziarna.





Bogata gama DEUTZ-FAHR poza ciągnikami 
oferuje również maszyny specjalistyczne. Tego 
typu sprzęt to ładowacze czołowe i ładowarki 
teleskopowe, które nie tylko ułatwiają pracę, 
ale też znacząco wpływają na zwiększenie jej 
wydajności. 

ŁADOWARKI I 
ŁADOWACZE



DUŻY WYBÓR ŁADOWACZY I OSPRZĘTU.
Ciągnik rolniczy DEUTZ-FAHR w połączeniu z ładowaczem czołowym tworzy sprzęt, 
który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz wyjątkową wydajność 
wykonywanych prac. To co wyróżnia ładowacze dedykowane do współpracy z 
ciągnikami DEUTZ-FAHR to mocna konstrukcja i dobre parametry robocze. Takie 
opcje wyposażenia ciągników DEUTZ-FAHR jak układ kierowniczy SDD, układ 
hydrauliczny 60 ECO, rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle, system Stop&Go 
pozwalają na wykorzystanie pełnego potencjału zarówno ciągnika jak i ładowacza 
czołowego.

 Wzmocniona, wytrzymała rama i wsporniki z najwyższej jakości materiałów

 Opcjonalne sterowanie mechaniczne lub elektro-hydrauliczne

 Maksymalna wysokośc podnoszenia ładunku 4,81 metra

 Elementy montażowe i wsporniki nieograniczające dostępu do punktów obsługowych ciagnika
  System szybkiego podłączania osprzętu “QuickFix” ułatwiającego wymianę osprzętu zamontowanego na 
końcu wysięgnika ładowacza

 Duży udźwig w całym zakresie podnoszenia ładunku

 Proste i precyzyjne sterowanie za pomocą dźwigni lub joysticka

 Funkcja ComfortDrive redukująca wibracje w trakcie jazdy z uniesionym wysięgnikiem

CHARAKTERYSTYKA
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Konstrukcja elementów ładowacza nie redukuje zdolności 
manewrowania ciągnika.
 

Doskonałe dopasowanie elementów ładowacza czołowego do 
ciągników marki DEUTZ-FAHR.

Akumulatory gazowe umożliwiają 
zredukowanie wibracji. Zabezpieczenie 
ciągnika oraz ładowacza.

ŁADOWACZ CZOŁOWY



WYJĄTKOWE ŁADOWARKI TELESKOPOWE.
Wysokie osiągi i maksymalna niezawodność to podstawowe cechy charakterystyczne 
ładowarek teleskopowych Agrovector, które łączą zaawansowane rozwiązania 
technologiczne z prostotą użytkowania i obsługi. Agrovector doskonale odzwierciedla 
filozofię marki DEUTZFAHR: połączenie najlepszej technologii z wszechstronnością 
zastosowań. Od kompaktowego modelu 25.5 z napędem hydrostatycznym po 
większe modele ze skrzynią z półbiegami Powershift - wszystkie modele doskonale 
spełniają stawiane im oczekiwania.

 Silniki Deutz, norma Tier3A lub Tier3B, 4 cylindry, turbo, wysokociśnieniowy układ wtryskowy

 Dwu-sekcyjny składany wysięgnik wykonany z wysokiej jakości stali

 Jedno lub dwu-zakresowy napęd hydrostatyczny, prędkość maksymalna 35 km/h (zależnie od modelu)
  Cztero- lub sześcio-biegowa skrzynia Powershift ze wzmacniaczem momentu, prędkość maksymalna 40 km/h 
(modele 33.7, 37.6, 37.7)
 Zamknięty układ hydrauliczny z pompą Load-Sensing o zmiennej wydajności (modele 33.7, 37.6, 37.7)
 Wydajny pakiet chłodnic, rewers wentylatora chłodnicy dla utrzymania najwyższej skuteczności działania 
układu chłodzenia silnika
 Komputer pokładowy z systemem auto-diagnostycznym i możliwością regulacji wybranych parametrów
  Joystick wielofunkcyjny do sterowania głównymi funkcjami wysięgnika ładowarki oraz zmianą półbiegów  
(modele 33.7, 37.6, 37.7) 

  Duży rozstaw osi gwarantujący dużą stabilność ładowarki w pracy z ładunkiem

 Bogate wyposażenie i duża oferta opcjonalnego osprzętu ułatwiającego wykonywanie róznego rodzaju prac

 Komfortowa kabina, doskonała widoczność, zabezpieczenie przed spadającymi obiektami, pakiet oświetlenia
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DANE TECHNICZNE AGROVECTOR
25.5 29.6 33.7 35.7 37.6 37.7

SILNIK Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Moc maks. przy 2200 obr./min (ECE R 120) kW/KM 75/102 lub 91/123 75/102 lub 91/123 75/102 lub 91/123 75/102 lub 91/123 75/102 lub 91/123 75/102 lub 91/123
Udźwig maksymalny kg 2500 2900 3300 3500 3700 3700
Udźwig przy maksymalnej wysokości kg 2000 2420 2000 2600 2000/2500 2000/2500
Wysokość podnoszenia m 5,60 5,80 7,30 6,90 6,10 6,10/7,30
Wysokość ładowarki mm 1980 2180 2380 2370 2320/2380 2320/2380
Promień zawracania m 3,30 3,65 3,75 3,90 3,75 3,75
Szerokość ładowarki mm 1800 2040 2380 2330 2380 2380
Waga z widłami do palet kg 5670 6060 8100 7400 8100 8100

Wskaźnik obciążenia wysięgnika z informacją na temat 
ewentualnego przeciążenia.

Parametry pracy ładowarki: wyświetlacz oraz panel wskaźników 
na desce rozdzielczej w kabinie.

AGROVECTOR



 

INNOWACYJNE CENTRUM STEROWANIA
iMonitor to nowoczesny multimedialny interfejs, który kontroluje główne funkcje 
ciągnika. System obejmuje następujące elementy: główne menu dla kontrolowania 
wszystkich funkcji ciągnika; (podnośnik, WOM, dystrybutory, silnik i napęd, ASM 
i zawieszenie kabiny); monitor wykonawczy na słupku kabiny ciągnika (poziom 
zużycia paliwa, wydajność i przejechaną odległość); terminal ISOBUS do obsługi 
kompatybilnego osprzętu oraz szereg innowacyjnych rozwiązań. iMonitor to także 
centrum sterowania systemu rolnictwa precyzyjnego Agrosky z dokładnością 
wskazań sięgającą nawet 2 centymetrów.

Nowy iMonitor 2.0 z dużym, czytelnym ekranem oraz sterowanie 
przez ekran dotykowy lub panel na prawej konsoli ciągnika..

MMI (Multi-Media Interface) - konsola do sterowania funkcjami 
iMonitora na prawej konsoli ciągnika.

   Czytelny, kolorowy monitor ze wszystkimi informacjami na temat parametrów i ustawień ciągnika oraz 
osprzętu

  Duży kontrast ekranu z możliwością regulacji, powłoka anty-odblaskowa ułatwiająca odczyt komunikatów i 
wskazań

 Czytelne symbole i oznaczenia, ułatwione sterowanie, intuicyjna obsługa i wprowadzanie nowych ustawień

  Sposób sterowania ekranem dotykowym lub pokrętłem, system podobny do stosowanego w samochodach 
wysokiej klasy

 Praktyczne menu i pogrupowane zakładki, szybka i łatwa obsługa

 Wszystkie kluczowe informacje zebrane na ekranie głównym, dodatkowe ekrany pomocnicze i uzupełniające

  Automatyczna kamera cofania zwiększająca komfort i bezpieczeństwo prac, widok z kamery na iMonitorze

 Obsługa osprzętu sterowanego standardem ISOBUS, obsługa systemu rolnictwa precyzyjnego AGROSKY
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AGROSKY

NAJWYŻSZA PRECYZJA NA KAŻDYM POLU. 
 Zwiększ zyski z prowadzonej działalności poprzez obniżenie kosztów. Sterowany 
satelitarnie układ zapobiega wykonywaniu podwójnych przejazdów oraz 
pozostawianiu powierzchni pola bez wykonanych zabiegów. System Agrosky to lider 
na rynku pod względem precyzji sterowania oraz łatwości obsługi. Agrosky pozwala 
zwiększyć precyzję pracy, szybkość i wydajność jej wykonywania. Jednocześnie 
redukowane jest zużycie paliwa oraz środków i maszyn używanych w pracach. 

  Eliminacja podwójnych przejazdów, zakładek i powierzchni bez pracy

  15% redukcja zużycia środków ochrony roślin, materiału siewnego

 Redukcja czasu i ilości zużywanego paliwa (do 20%), zredukowane koszty eksploatacji

 Zwiększony komfort pracy operatora, także w trakcie prac nocnych

 Maksymalna dokładność wskazań do ±2 cm

 Pełna powtarzalność toru jazdy, tworzenie dowolnego toru jazdy lub wyboru spośród dostępnych

 Ogromna łatwość użycia w pracach na pochyłym terenie
   Agrosky dostępny w wersjach z dokładnością ±20 cm (Egnos), ±5 cm (Omnistar XP) lub ±2 cm (RTK). 
System dostępny z belką diodową, elektryczną kierownica lub prowadzeniem automatycznym z obsługą 
układu kierowniczego
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ASG oferuje największe oszczędności i precyzję  ±2 cm.

Odbiornik antenowy montowany na dachu ciągnika.
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Redukcja kosztów wraz ze wzrostem precyzji systemu

Precyzja ±30 ±25 ±20 ±15 ±10 ±5 ±2 [cm]

 

Koszty stałe

Koszty bezpośrednie   
 

ASG  
AEK  

iMonitor 2.0 z 8” lub 12” ekranem dotykowym.



LINIA ZIELONKOWA DEUTZ-FAHR.

DISCMASTER 
Kosiarki DEUTZ-FAHR to jedne z najbardziej wytrzymałych i wydajnych 
kosiarek na rynku. Kosiarki dostępne w wersjach z mocowaniem centralnym 
lub na trzypunktowym układzie zawieszenia, wzmocnioną listwą tnącą oraz 
układem napędowym z pasem klinowym zaprojektowano i skonstruowano 
z myślą o długotrwałej eksploatacji w trudnych warunkach.

CONDIMASTER 
DEUTZ-FAHR oferuje kompletną gamę przetrząsaczy CondiMaster. Do 
wyboru jest 11 modeli maszyn o szerokości roboczej od 4,60 do 14 m 
i od 4 do 10 wirników. Przetrząsacze CondiMaster to maszyny z małym 
zapotrzebowaniem mocy. CondiMaster zagregowany z ciągnikiem rolniczym 
DEUTZ-FAHR tworzy zestaw mogący sprawnie i wydajnie wykonywać prace 
na polach o dużych areałach. 
 

SWATMASTER
DEUTZ-FAHR oferuje kompletną linię 10 zgrabiarek do stosowania w 
małych, średnich i dużych gospodarstwach. Zgrabiarki marki DEUTZ-FAHR 
charakteryzują się wyjątkową stabilnością i lekką konstrukcją. Mogą być 
stosowane do bardzo skutecznego zbierania roślin na pasze, także przy 
użyciu ciągników średniej i małej mocy. Użytkownik może wybierać spośród 
modeli zawieszanych i przyczepianych, w zależności od potrzeb.

DRUMMASTER 
Dokładne cięcie w każdego rodzaju terenie, gładka praca noży, wygodne 
sterowanie oraz duża wytrzymałość sprawiają, że kosiarki bębnowe 
DEUTZ-FAHR DrumMaster są doceniane przez swoich użytkowników. 
Wysoka jakość podzespołów gwarantuje najwyższe parametry robocze 
w połączeniu z dużą precyzją sterowania. Takie właśnie są nowe kosiarki 
bębnowe linii DrumMaster.



FIXMASTER
FixMaster to rozbudowana linia stałokomorowych pras zwijających 
bele o średnicy 125 cm i oferujących najnowocześniejsze rozwiązania 
technologicznie dla wysokiej jakości i niezawodnych wyników pracy. Przy 
pracy w polu liczy się każda chwila, dlatego wraz ze zmianą warunków 
pogodowych wyjątkowe, innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane 
w prasach rotacyjnych DEUTZ-FAHR mają kluczowe znaczenie.

VARIMASTER
Prasy rolujące zmienno-komorowe VariMaster to wyjątkowo wszechstronne, 
wydajne i skuteczne maszyny do pracy w każdych warunkach. VariMaster 
oferuje najwyższe parametry robocze oraz łatwość sterowania, dzięki 
wysokiej jakości podzespołom, prasy zmienno-komorowe DEUTZ-FAHR 
sprawdzają się w pracy z każdego rodzaju plonem..

BIGMASTER 
Prasy DEUTZ-FAHR Bigmaster oferują najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne i niskie zapotrzebowanie na moc. Prasy tego typu produkują 
wyjątkowo kompaktowe, ścisłe i dobrze uformowane bele najwyższej 
jakości z każdego materiału. Komora kompresyjna o szerokości 80 lub 120 
cm szerokości oraz 70, 80 lub 90 cm wysokości, w zależności od wybranego 
modelu, może być wyposażona w układ tnący z 23 ostrzami.

ROTOR LOADER WAGONS 
DEUTZ-FAHR oferuje kompletną gamę przyczep o dużej ładowności. 
Seria modeli o objętości od 22 do 44 m3 spełnia najwyższe wymagania 
w zakresie mocy, jakości cięcia i wydajności. To szczególnie korzystna 
cenowo oferta dla rolników pracujących na użytkach zielonych. Nowe 
przyczepy samozbierające RotoMaster o objętości 55 m3 i ładowności 20 
ton uzupełniają ofertę DEUTZ-FAHR.



ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE 
TO RACJONALNY WYBÓR.
 W trosce o sprawność techniczną ciągnika lub kombajnu zalecane jest stosowanie 
oryginalnych części zamiennych. Tylko oryginalne części zamienne przechodzą 
szereg rygorystycznych badań kontrolnych i spełniają wysokie wymagania 
jakościowe DEUTZ-FAHR. Oryginalne części zamienne gwarantują bezproblemowe 
funkcjonowanie Twojej maszyny i utrzymanie jej wysokiej wartości.

SKUTECZNA I SZYBKA OBSŁUGA.
DEUTZ-FAHR od zawsze przywiązywał dużą wagę do stałego inwestowania w 
obsługę działu części zamiennych, stale ulepszając jakość świadczonych usług, tak 
aby zaspokoić oczekiwania i potrzeby klientów. Dążąc do stałego ulepszania jakości 
usług, dział części zamiennych podlega ciągłym zmianom: stałe inwestowanie 
w rozwój personelu, systemów informatycznych i technologii logistycznych, 
tak aby utrzymać stały, szybki i skuteczny poziom obsługi. Zespół pracowników 
działu pomocy technicznej DEUTZ-FAHR to grupa wysoce wykwalifikowanych 
pracowników: wszechstronna, dokładna i dogłębna wiedza techniczna stanowi 
podstawę specjalistycznego programu szkoleniowego wszystkich pracowników działu 
pomocy technicznej. Od negocjacji przedsprzedażowej, kontroli przed przekazaniem 
do użytkowania, ustalonego harmonogramu konserwacji i napraw po zapewnianie 
szybkiej dostępności oryginalnych części zapasowych i szerokiej gamy akcesoriów: 
to tylko niektóre z wielu usług oferowanych przez pomoc techniczną DEUTZ-FAHR.

PUNKTUALNE DOSTAWY CZĘŚCI.
K a ż d y  z  u ż y t ko w n i k ó w  c i ą g n i k ó w  ro l n i c z yc h  i  m a s z y n  m a r k i 
D EUTZ-FAHR najdzie u autory zowanego d ealera niezbędne części  
zamienne i płyny eksploatacyjne. Magazyn w Lauingen utrzymuje stan  
magazynowy w liczbie 220 000 artykułów. Czas dostawy zamówionych części  
wynosi 24 godziny co zapobiega występowaniu przestojów uszkodzonej  
maszyny
  
 

AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY.
Obsługa techniczna reprezentująca autoryzowane punkty serwisowe DEUTZ-
FAHR gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Jest tak, ponieważ tylko personel 
autoryzowanych punktów serwisowych regularnie uczestniczy w kursach 
szkoleniowych, podczas których otrzymuje pełne i aktualne informacje o 
czynnościach konserwacyjnych i naprawach. Spełnianie wymagań klienta jest 
zadaniem priorytetowym każdego pracownika DEUTZ-FAHR: oznacza to wysłuchanie 
i zrozumienie potrzeb klientów, zaoferowanie pomocy i porady w zakresie wyboru 
produktu i udzielanie wskazówek w celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla 
każdego przypadku oraz zwiększanie doświadczenia handlowego w połączeniu z 
prawdziwą pasją do świata rolnictwa i hodowli zwierząt.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE: 
 NAJLEPSZY WYBÓR.



TWÓJ PARTNER FINANSOWY. 

SDF FINANCE - TWÓJ PARTNER FINANSOWY.
SAME DEUTZ-FAHR FINANCE to dodatkowa oferta koncernu. Elastyczność, 
szybkość działania, dyspozycyjność i profesjonalizm to główne cechy SDF Finance. 
Wszyscy klienci zainteresowani zakupem ciągnika, kombajnu lub innych produktów 
oferowanych przez Same Deutz-Fahr i dystrybuowanych przez sieć dealerską, mogą 
skorzystać z bogatej oferty finansowań. Kredyt czy też leasing to niektóre z form 
finansowania przygotowanych z myślą o sektorze rolnym. 

 

PROFESJONALNA OBSŁUGA I DORADZTWO.
Struktura handlowa SDF Finance obejmuje swoim zasięgiem cały kraj i jest do 
dyspozycji dealerów i ich klientów, aby móc oferować doradztwo finansowe 
wyspecjalizowane i dostosowane do potrzeb klientów.

Prostota procedur, szybkość zatwierdzania wniosków, pomoc w przygotowaniu 
dokumentacji, programy finansowania dla rolników chcących skorzystać z funduszy 
Unii Europejskiej, kampanie promocyjne to filary misji SDF Finance. DEUTZ-FAHR 
wspomaga klientów w znalezieniu odpowiedniego finansowania dla gospodarstwa 
oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji przejrzystymi, jasnymi i elastycznymi 
planami finansowania. Każde rozwiązanie finansowania może zostać dostosowane 
do określonych potrzeb. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o 
skontaktowanie się z konsultantem SDF Finance lub wybranym dealerem, który 
szybko zajmie się sprawą, nadając jej odpowiedni priorytet i obsługując ją z 
profesjonalizmem, na jaki zasługujesz.

Our effective team of consultants is always at your disposal.



deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR zaleca oryginalne płyny eksploatacyjne i części zamienne.
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