
NOWOŚCI I PROMOCJE



PROMOCJA PROTECT!
0% odsetek, 0% prowizji, raty półroczne

CIĄGNIKI SADOWNICZE

CIĄGNIKI 75-90 KM

CIĄGNIKI 95-125 KM

5070DF Keyline 3060 5090DS

23 000 zł* 25 400 zł* 25 400 zł*

 moc maksymalna 66 KM
 silnik 2,9l FARMotion
 rama ochronna
 skrzynia biegów 15+15 
 2 prędkości WOM/ ECO
 4 wyjścia hydrauliczne
 udźwig podnośnika 2700 kg
 zaczep szybkiej regulacji
 koła 14,9 R24 

 moc maksymalna 59 KM
 silnik 2,2l 4 cylindrowy
 kabina z klimatyzacją
 oświetlenie robocze 
 skrzynia biegów 16+16
 3 prędkości WOM/ ECO
 4 wyjścia hydrauliczne
 obciążniki kół tylnych
 błotniki przednie
 koła 360 R24 

 moc maksymalna 91 KM
 silnik 2,9l FARMotion
 klimatyzacja, fotel pneumat.
 skrzynia biegów 30+30 
 2 biegi Powershift
 podnośnik elektroniczny EHR
 2 prędkości WOM/ ECO
 6 wyjść hydraulicznych
 koła 380 R24 
 zaczep szybkiej regulacji

4080E 4090E 5080D Keyline

27 000 zł* 28 600 zł* 29 000 zł*

 moc maksymalna 76 KM
 komfortowa kabina
 oświetlenie robocze 
 skrzynia 15+15, 40 km/h
 2 x WOM 540/ECO
 4 wyjścia hydrauliczne
 udźwig podnośnika 3500 kg
 3 zaczepy 
 szybko-sprzęgi 2 kat
 koła 14,9 R30  

 moc maksymalna 91 KM
 komfortowa kabina
 oświetlenie robocze 
 skrzynia 15+15, 40 km/h
 2 x WOM 540/ECO
 4 wyjścia hydrauliczne
 udźwig podnośnika 3500 kg
 3 zaczepy 
 szybko-sprzęgi 2 kat
 koła 420/70 R30 

 moc maksymalna 76 KM
 kabina z klimatyzacją
 oświetlenie robocze 
 skrzynia 15+15, 40 km/h
 2 x WOM 540/ECO
 4 wyjścia hydrauliczne
 udźwig podnośnika 3500 kg
 sterowanie EASY LIFT
 3 zaczepy
 koła 420/70 R30 

5095 5105 5125

40 800 zł* 42 000 zł* 44 200 zł*

 moc maksymalna 95 KM
 kabina z klimatyzacją
 fotel pneumatyczny
 Powershuttle, Stop&Go 
 skrzynia Powershift 20+20
 podnośnik EHR 4500 kg
 sterowanie na błotnikach
 2 prędkości WOM/ ECO
 6 wyjść hydraulicznych
 koła 420/85 R34 
 zaczep automatyczny  

 moc maksymalna 106 KM
 kabina z klimatyzacją
 fotel pneumatyczny
 Powershuttle, Stop&Go 
 skrzynia Powershift 20+20
 podnośnik EHR 4500 kg
 sterowanie na błotnikach
 4 prędkości WOM/ ECO
 6 wyjść hydraulicznych
 koła 480/70 R34 
 zaczep automatyczny

 moc maksymalna 126 KM
 kabina z klimatyzacją
 fotel pneumatyczny
 Powershuttle, Stop&Go 
 skrzynia Powershift 20+20
 podnośnik EHR 5410 kg
 sterowanie na błotnikach
 4 prędkości WOM/ ECO
 6 wyjść hydraulicznych
 koła 540/65 R38 
 zaczep automatyczny

* wkład własny netto, szczegóły u dystrybutorów



PROMOCJA PROTECT!
0% odsetek, 0% prowizji, raty półroczne

CIĄGNIKI 125-145 KM

CIĄGNIKI 150-230 KM

CIĄGNIKI 240-340 KM

6115C 6125C RVshift 6135C TTV

53 400 zł* 62 400 zł* 71 200 zł*

 moc maksymalna 126 KM  
 oś amortyzowana
 kabina z klimat. i amortyzacją
 rewers z Stop&Go, SDD 
 skrzynia Powershift 60+60
 podnośnik elektroniczny EHR
 4 prędkości WOM/ ECO
 pompa 90 l/min, 6 wyjść hydr.
 udźwig podnośnika 5410 kg
 540/65 R38, zaczep autom

 moc maksymalna 136 KM  
 oś amortyzowana
 kabina z klimat. i amortyzacją
 rewers z Stop&Go, SDD 
 skrzynia Rvshift 20+16
 podnośnik elektroniczny EHR
 3 prędkości WOM/ ECO
 pompa 90 l/min, 8 wyjść hydr.
 udźwig podnośnika 7000 kg
 540/65 R38, zaczep autom

 moc maksymalna 143 KM  
 oś amortyzowana
 kabina z klimat. i amortyzacją
 rewers z Stop&Go, SDD 
 skrzynia bezstopniowa
 podn. przód 3000 kg + EHR tył
 4 prędkości WOM/ ECO
 pompa 120 l/min, 8 wyjść hydr.
 udźwig podnośnika 7000 kg
 540/65 R38, zaczep autom

6145 RCshift 6165 RCshift 6215 RCshift

96 000 zł* 106 250 zł* 139 250 zł*

 moc maksymalna 156 KM
 RCShift z podłokietnikiem
 kabina z klimat. i amortyzacją
 podnośnik przedni 4110 kg
 amortyzowana oś przednia
 skrzynia (72 km/h) UltraECO 
 6 x Powershift z APS
 4 x WOM / AutoWOM
 8 wyjść hydraulicznych
 udźwig podnośnika 6200 kg
 580 R38, zaczep autom 

 moc maksymalna 171 KM
 RCShift z podłokietnikiem
 kabina z klimat. i amortyzacją
 podnośnik przedni 4110 kg
 amortyzowana oś przednia
 skrzynia (72 km/h) UltraECO 
 6 x Powershift z APS
 4 x WOM / AutoWOM
 8 wyjść hydraulicznych
 LS 120 l/min, EHR 9700 kg
 koła 650 R38 

 moc maksymalna 226 KM
 RCShift z podłokietnikiem
 kabina z klimat. i amortyzacją
 podnośnik przedni 5480 kg
 amortyzowana oś przednia
 skrzynia (72 km/h) UltraECO 
 6 x Powershift z APS
 4 x WOM / AutoWOM
 8 wyjść hydraulicznych
 LS 160 l/min, EHR 9700 kg
 650 R38, przyg. do nawi

7250 TTV 8280 TTV 9340 TTV

182 250 zł* 211 500 zł* 237 250 zł*

 moc maksymalna 247 KM  
 amortyzowana oś przednia
 podnośnik przedni 5480 kg
 skrzynia TTV UltraECO
 fotel DDS EVO XXL
 LED IV generacji
 LS 210 l/min, 3 x WOM
 12 wyjść hydr., EHR 10000 kg
 EASYSTEER, RTK 1 cm
 moduł CTM 4G 
 programowalne uwrocia

 moc maksymalna 287 KM  
 amortyzowana oś przednia
 podnośnik przedni 5480 kg
 skrzynia TTV UltraECO
 fotel DDS EVO XXL
 LED IV generacji
 LS 210 l/min, 3 x WOM
 12 wyjść hydr., EHR 11100 kg
 EASYSTEER, RTK 1 cm
 moduł CTM 4G 
 programowalne uwrocia

 moc maksymalna 336 KM  
 amortyzowana oś przednia
 podnośnik przedni 5000 kg
 skrzynia TTV UltraECO
 fotel DDS EVO XXL
 LED IV generacji
 LS 210 l/min, 3 x WOM
 12 wyjść hydr., EHR 12000 kg
 EASYSTEER, RTK 1 cm
 moduł CTM 4G 
 programowalne uwrocia

* wkład własny netto, szczegóły u dystrybutorów



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

7250 TTV HD
7250 TTV

Nowa Seria 7 TTV

Nowa seria 7 TTV wyróżnia się niezawodnością i najwyższym komfortem, a także obniżonym zużyciem 
paliwa i kosztami eksploatacji, również dzięki okresom wymiany oleju silnikowego wydłużonym do 
1000 mth. Modele Serii 7 czyli nowy 7250 TTV i 7250 TTV HD, wyposażono w sprawdzony silnik Deutz 
o maksymalnej mocy 247 KM i maksymalnym momencie obrotowym 1072 Nm oraz w zupełnie nową 
przekładnię TTV o zwiększonej wydajności. Seria 7 TTV oferowana jest także w wersji limitowanej 
Warrior, która obejmuje pakiet dodatków stylistycznych i ekskluzywnych pozycji wyposażenia.

4 – SERIA 7 TTV



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

6230 TTV HD
6230 TTV
6210 TTV
6190 TTV

Nowa Seria 6 TTV

Nowa Seria 6 TTV wyróżnia się ponadprzeciętną niezawodnością i komfortem oraz niskimi kosztami 
eksploatacji. Wynika to między innymi z częstotliwości wymiany oleju silnikowego (to niewiarygodne, 
ale teraz jest to aż 1000 godzin), jak również przekładniowego i hydraulicznego (imponujące  
2000 godzin). Modele 6190 TTV, 6210 TTV, 6230 TTV i 6230 TTV HD wyposażono w wypróbowane  
i sprawdzone silniki Deutz, których moc maksymalna to nawet 230 KM, a moment obrotowy wynosi 
maksymalnie 970 Nm. Wszystkie modele posiadają najnowszą przekładnię TTV o wyjątkowej  
płynności i komforcie jazdy oraz znacznie poprawionej wydajności.

SERIA 6 TTV – 5



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

6135C
6125C
6115C

Nowa Seria 6C

Deutz-Fahr prezentuje modele Serii 6C z silnikami spełniającymi wymogi normy Stage V, które zaliczane 
są do ciągników uniwersalnych klasy kompakt. Nowe modele Serii 6C to trzy ciągniki z silnikami  
Deutz AG, nowymi skrzyniami SDF: Powershift z funkcją APS, full Powershift Rvshift lub bezstopniową 
CVT, amortyzacją przedniej osi, systemem ASM, wydajną hydrauliką (do 120 l/min z pompą tłoczkową 
Load-Sensing), 4-słupkową kabiną TopVision na hydraulicznych silent-blockach, nowym wnętrzem  
o poprawionej ergonomii i z dostępnymi systemami SDF Smart Farming Solutions.

6 – SERIA 6C



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

5125
5115
5105
5095

Nowa Seria 5

Najbardziej wszechstronne w swojej klasie. Modele serii 5 sprawdzają się doskonale w każdych 
warunkach dzięki wyjątkowemu pakietowi wyposażenia, obejmującemu między innymi: rewers 
Powershuttle, elektrohydrauliczne sterowanie napędem i blokadą mechanizmu różnicowego, WOM  
z czterema prędkościami, układ hydrauliczny o wydajności 90 l/min z maksymalnie czterema  
obwodami, przekładnia HML z trzema półbiegami i funkcją APS, minireduktor i reduktor, duże koła  
ze stałymi lub regulowanymi obręczami. W skrócie: idealny ciągnik dla każdego gospodarstwa.

SERIA 5  – 7



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

5115D TTV
5105D TTV
5095D TTV

Nowa Seria 5D TTV

Niezwykle uniwersalne ciągniki kompaktowe klasy premium z napędem bezstopniowym. 
Czterocylindrowy, elastyczny i ekonomiczny silnik montowany w nowej serii 5D TTV generuje moc 
do 126KM. Moment obrotowy przekazywany jest do bezstopniowej skrzyni biegów TTV. Serię 5D TTV 
charakteryzuje bogate wyposażenie klasy premium. Ciągniki posiadają wydajny układ hydrauliczny, 
mocny podnośnik i wiele rozwiązań zapewniających najwyższy komfort operatora – jak na przykład 
amortyzowany fotel, wielo-wahaczowa oś przednia i kabina.

8 – SERIA 5D TTV



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

5105D
5095D

Nowa Seria 5D

Nowa odsłona uniwersalnych ciągników kompaktowych Serii 5D. Ciągniki sprawdzone w wielu 
gospodarstwach zostały doposażone w układ oczyszczania spalin, który obniża poziom zanieczyszczeń 
do wymaganego przez normę emisji spalin Stage V. Seria 5D obejmuje dwa modele: 5095D  
oraz 5105D. Obydwa ciągniki dostępne są w dwóch wersjach układu napędowego: LS z rewersem 
mechanicznym oraz GS z rewersem elektrohydraulicznym Powershuttle. Niezależnie od wersji,  
Seria 5D gwarantuje wydajność i  uniwersalność w różnych pracach.

SERIA 5D – 9



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

5100D Keyline
5090D Keyline
5080D Keyline
5070D Keyline

Nowa Seria 5D Keyline

Modele nowej serii 5D Keyline są po prostu idealne dla małych średnich gospodarstw. Silniki  
FARMotion 35 zapewniają dobre osiągi, redukcję zużycia paliwa i niską emisję spalin przy wysokiej mocy 
od 66 do 102 KM. Oferta obejmuje pięciobiegowe skrzynie: 15+15 lub 30+15. Maksymalną prędkość 
40 km/h można osiągnąć już przy 1800 obr./min. Wszystkie modele wyposażono w  hamulce czterech 
kół. Pompa 56 l/min zasila maksymalnie trzy mechanicznie sterowane obwody. Ciągnik posiada 
tylny podnośnik EasyLift o maksymalnym udźwigu 3500 kg oraz tylny WOM o maksymalnie trzech 
prędkościach obrotowych. 

10 – SERIA 5D KEYLINE



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

4100E
4090E
4080E
4070E

Nowa Seria 4E

Nową Serię 4E wyposażono w sprawdzone silniki FARMotion. Jest to kompaktowa jednostka  
napędowa zapewniająca optymalne parametry w pracach rolniczych. Kompaktowe wymiary silnika 
przekładają się na doskonałą widoczność z miejsca operatora. Modele Serii 4E to w pełni mechaniczne 
ciągniki, które mogą być wyposażone w dwa rodzaje układów napędowych: 15+15 lub opcjonalnie 
15+15ECO. Podnośnik tylny występuje w wersji standard lub EasyLift i oferuje udźwig do 3500 kg.  
W podstawowej wersji wyposażenia ciągniki 4E posiadają składaną ramę bezpieczeństwa,  
opcjonalnie możliwy jest montaż kabiny.

SERIA 4E – 11



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

5080DF Keyline
5070DF Keyline

Nowa Seria 5DF Keyline

Równie prosty co niezawodny i mocny. Zintegrowany układ hamulcowy, tarcze w kąpieli olejowej, 
proste i ergonomiczne mechaniczne elementy sterowania, umieszczone funkcjonalnie: najwyższe 
bezpieczeństwo i łatwa obsługa. Zachowując niskie koszty eksploatacji znane z poprzedniej generacji 
modeli 5DF Keyline, nowe ciągniki tej serii wyróżniają się doskonałym stosunkiem jakości do ceny oraz 
nowoczesnym designem. Ciągnik wyposażono w urządzenia pozwalające spełnić wymogi normy emisji 
spalin Stage V.

12 – SERIA 5DF KEYLINE



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

5DF / 5DS / 5DV TTV
5DF / 5DS / 5DV

Nowe Serie 5DF / 5DS / 5DV

Od prac w winnicach i sadach po zadania wykonywane w ogrodach, pielęgnowanie terenów zielonych 
i prace komunalne - maksymalna wydajność i elastyczność to podstawowe cechy jakie charakteryzują 
nowe modele ciągników specjalistycznych DEUTZ-FAHR. Nowe modele Serii 5DF, 5DS, 5DV, to ciągniki 
nowej generacji, wysoce innowacyjne, specjalistyczne, zdolne sprostać najwyższym wymaganiom  
w zakresie wydajności i uniwersalności. Oferta obejmuje także wersję z napędem bezstopniowym TTV 
oraz pakietem wyposażenia premium.

  SERIA 5DF / 5DS / 5DV – 13



C9300
C7200
C6200

Kombajny C6200 / C7200 / C9300

Ponad 100 lat doświadczenia, lojalni klienci i najlepsze osiągi: oto dziedzictwo i przyszłość jedynej  
w swoim gamy modeli kombajnów serii C6200, C7200 i C9300. Maszyny te łączą doskonałą wydajność 
z nadzwyczajną wszechstronnością, elegancją, niewiarygodnym komfortem i funkcjonalnością, 
uzyskując niezrównane osiągi podczas zbioru wszelkiego rodzaju plonów. Dzięki silnikom o dużej mocy, 
doskonałym parametrom w zakresie ograniczonego zużycia paliwa, bezkonkurencyjnie niskim kosztom 
eksploatacji i łatwej konserwacji, nowe kombajny świetnie sprawdzają się w sezonie żniw.

14 – SERIA C9300 / C7200 / C6200



MODELE W PROMOCJI

PROTECT!  DEUTZ-FAHR

SMART FARMING SOLUTIONS

Rolnictwo precyzyjne

Zintegrowane systemy automatycznego prowadzenia dla pełnej kontroli maszyn współpracujących  
z ciągnikiem, dla eliminacji nakładek i niedoróbek w trakcie siewu lub oprysków; ulepszone zarządzanie 
posiadaną flotą sprzętu; większa szybkość reakcji, precyzja i wydajność sterowania. Wszystko  
to sprawia, że systemy Smart Farming Solutions zwiększają rentowność prowadzonej działalności. 
Intuicyjne sterowanie z wykorzystaniem jednego monitora z obsługą ciągnika, systemu  prowadzenia, 
maszyny ISOBUS oraz analizy danych. Symbole, zintegrowany pomocnik, przejrzyste menu ułatwiają 
wykorzystanie nowej konsoli sterowania.

  SMART FARMING SOLUTIONS – 15



Pełny wykaz dealerów dostępny na stronie deutz-fahr.com.
Twój dealer DEUTZ-FAHR:

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ilustracje poglądowe.


