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NOwy AGROPLUS: KOmPAKtO wy i wyJĄtKOwO wyDAJNy.
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Monolityczna, unoszona wysoko maska 
silnika, zapewnia dostęp do wszystkich 
punktów konserwacyjnych.

Nisko położony środek ciężkości: maksymalna 
stabilność w pracy na pochyłym terenie.

Możliwości wykorzystania 
modeli Agroplus zwiększa 
zintegrowany podnośnik przedni 
o udźwigu 1750 kg oraz przedni 
WOM (dostępne w wyposażeniu 
opcjonalnym).

Otwierana szyba przednia i tylna.

Dostępny opcjonalnie inwersor 
hydrauliczny załączany pod obciążeniem 
i system Stop&Go.

Oszczędne i wydajne silniki  
Turbo Diesel 3 lub 4 cylindrowe są 
wyposażone w Intercooler w standardzie, 
już od modelu Agroplus 320.



NOwy AGROPLUS: KOmPAKtO wy i wyJĄtKOwO wyDAJNy.
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Kombinacje opon idealne dla 
wszystkich rodzajów prac.

Przestronna i wygodna kabina na 4 słupkach 
zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich 
kierunkach. 
Szeroko otwierane drzwi umożliwiają łatwy 
dostęp do wnętrza.

Instalacja hydrauliczna została 
zaprojektowana do prac w najcięższych 
warunkach: dzięki udźwigowi 3600 kg i 
wydajności 54 l / min. zapewnia duży zapas 
mocy.

Szeroka oferta skrzyń biegów, zarówno 
w przypadku skrzyni 30P+15T jak 
i 45P+45T dostępna jest funkcja 
OVERSPEED, umożliwiająca jazdę z 
prędkością 40 km/h przy obniżonej 
prędkości obrotowej silnika. WOM z 
trzema prędkościami: 
540 / 540 E / 1000 obr./min.

Dach wysokiej widoczności zapewnia dobry 
podgląd w trakcie pracy z ładowaczem 
czołowym.

Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej na 
czterech kołach w standardzie: skuteczne 
hamowanie w każdych warunkach.



DEUTZ-FAHR zna oczekiwania swoich klien-
tów i dlatego wychodzi z propozycją modeli 
Agroplus, wyposażonych w standardzie w 
szereg akcesoriów do wszystkich prac polo-
wych. Napęd WOM, silniki turbo-doładowane 
o niskim zużyciu paliwa, dzięki wysokociśnie-
niowemu układowi wtryskowemu (od modelu 

Agroplus 320 także z Intercoolerem w stan-
dardzie). Różne wersje dachu kabiny. WOM z 
3 prędkościami 540, 540 E i 1000 obr./min., 
funkcjonalne skrzynie biegów, układ hydrau-
liczny o dużej wydajności, podnośnik o udźwi-
gu do 3600 kg, trzy pomocnicze rozdzielacze 
hydrauliczne, tarczowy układ hamulcowy w 

kąpieli olejowej na 4 koła, szeroka gama opon 
i wiele innych. 

Możliwości wykorzystania ciągnika Agroplus 
mogą być zwiększone za pomocą wyposaże-
nia dodatkowego: skrzynia biegów Overspeed 
pozwala na jazdę z prędkością 40 km/h przy 

SzeROKA GAmA zAStOSOwAń.
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ciĄGNiKi KOmPAKtOwe RÓwNieŻ POwiNNy ByĆ 
PRzyStOSOwANe DO wieLU RÓŻNycH zAStOSOwAń. 
DLAteGO teŻ, StANDARDOwe wyPOSAŻeNie mODeLi 
AGROPLUS OBeJmUJe 3 PRĘDKOŚci wOm.



obniżonej prędkości obrotowej silnika, skrzynia 
biegów Powershift w 3 zakresach z 45 biega-
mi do przodu i do tyłu.
Inwersor hydrauliczny Powershuttle do zmiany 
kierunku jazdy bez użycia sprzęgła, system Stop 
& Go podnośnik przedni o dużym udźwigu i wiele 
innych opcji. 

Każdy ma możliwość indywidualnego dostosowa-
nia wyposażenia modeli Agroplus w zależności 
od własnych wymagań. Agroplus to ciągnik mały 
i kompaktowy, łatwy w użyciu i posiadający duży 
zapas mocy.
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  Wszechstronny ciągnik, kompaktowy i łatwy 
w prowadzeniu, idealny dla małych i średnich 
gospodarstw rolnych.

  Optymalny rozkład masy (45 : 55%), ograni-
czony ciężar nisko położony środek ciężkości 

  Inwersor hydrauliczny Powershuttle i funkcja 
Stop & Go dostępne w opcji

  Turbo-doładowane silniki 3- lub 4-cylindrowe, 
chłodzone cieczą, o ograniczonym zużyciu 
paliwa i mocy 46 - 70 kW (62 - 95 KM)

  Skrzynia biegów 30P+15T lub skrzynia bie-
gów Powershift 45P+45T w opcji

  Skrzynia biegów Overspeed 40 km / h przy 
ekonomicznych obrotach silnika dostępna w 
opcji

  Wydajna instalacja hydrauliczna z podnośni-
kiem o udźwigu 3600 kg

  WOM z 3 prędkościami (540 / 540 E / 1.000), 
z WOM przednim lub zsynchronizowanym w 
opcji

 ZALETy

Agroplus – dzięki wysokości całkowitej wynoszącej 2,38 m (w zależności od rozmiaru ogumienia) może również wjeżdżać do pomieszczeń gospodarczych.

Agroplus jest idealną maszyną również dla przedsiębiorstw sektora usług publicznych dzięki zintegrowanej instalacji hydraulicznej z przodu, wydajnej głównej instalacji hydraulicznej, silnikowi przystosowanemu do biodiesla i niezawodnemu układowi hamulcowemu na cztery koła.



StwORzONy DO PRAcy.
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  Komfortowa, przestronna kabina, wygodne 
wejście do wnętrza, czytelnie i logicznie 
rozmieszczone oprzyrządowanie

 Obniżony poziom hałasu

  Dach wysokiej widoczności dostępny w opcji

  Doskonała panoramiczna widoczność na 
wszystkie strefy pracy

  Ergonomiczne rozmieszczenie przyrządów 
sterowniczych zmniejsza zmęczenie operatora

  Ograniczona wysokość, umożliwiająca stoso-
wanie ciągnika we wnętrzach budynków

  Wydajny układ wentylacji i ogrzewania

 Klimatyzacja dostępna w opcji 

  Doskonała widoczność dzięki konstrukcji 
kabiny opartej na 4 słupkach

 ZALETy

Dzięki nowej kabinie na 4 słupkach operator posiada doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach.

Ładowacz czołowy jest dobrze widoczny przez dach wysokiej widoczności. Na tablicy rozdzielczej operator może zobaczyć wszystkie potrzebne informacje.

Przestrzeń i komfort
Agroplus jest dowodem na to, że również mniej-
sze ciągniki mogą być komfortowe. Przestronna 
kabina z płaską podłogą i szeroko otwieranymi 
drzwiami gwarantują operatorowi maksymal-
ny komfort. Rura wydechowa umieszczona na 
słupku kabiny nie zakłóca widoczności. Ponadto 
dostępny jest dach wysokiej widoczności, ideal-
ny do użycia z ładowaczem czołowym, ponieważ 
zapewnia optymalną widoczność na osprzęt.

Wydajny układ ogrzewania i wentylacji, doskona-
ła widoczność na zamontowany osprzęt, otwie-
rana przednia i tylna szyba. Wszystkie wersje 
modeli mogą być ponadto wyposażone w klima-
tyzację.

Obniżona wysokość
Wjazd do wnętrza budynków nie stanowi pro-
blemu dla modeli Agroplus, których wysokość 
wynosi 2,38 m (Agroplus 310 w zależności od 
rozmiaru opon i rodzaju dachu kabiny), mogą 
wjechać właściwie wszędzie. Kabina nie zawsze 
jest potrzebna i dlatego też, ciągnik Agroplus 
jest również dostępny w wersji z platformą i 

ramą zabezpieczającą dzięki temu może być uży-
wany również do pracy w stajniach lub szklar-
niach.

Wygodna pozycja operatora
Położenie koła kierownicy jest regulowane i 
może być dostosowane do wymagań różnych 
operatorów. Oczywiście, Agroplus jest dostęp-
ny w opcji z fotelem na zawieszeniu pneuma-
tycznym. Przyrządy sterownicze podzielono w 
zależności od obsługiwanych funkcji. Wszystkie 
są łatwo dostępne po prawej stronie fotela ope-
ratora.



SiLNiK, NA KtÓRym mOŻNA POLeGAĆ.
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Mały, ale silny
Duża wydajność, ograniczone zużycie paliwa i 
maksymalna niezawodność to cechy wyróżnia-
jące nowoczesne silniki diesel Euro III modeli 
Agroplus. 

Oprócz wysokociśnieniowego systemu wtry-
sku bezpośredniego z pojedynczymi pompami 
wtryskowymi (ciśnienie wtrysku: 1200 barów) 
i odpowiednio zaprojektowanymi wtryskiwacza-
mi z dyszami 5-otworkowymi, silniki wyróżniają 
się ograniczonym zużyciem paliwa i zwiększoną 
wydajnością. 

Zbiornik paliwa o pojemności 100 litrów za-
pewnia długi czas wydajnej pracy bez koniecz-
ności robienia przerw na tankowanie.

Wydajny napęd
Maksymalny moment obrotowy silnik osiąga 
już przy 1600 obr./min., tzn. przy około 70 % 

SzeROKi ROzStAw KÓł, OPtymALNy ROzKłAD mASy 
i NiSKO POłOŻONy ŚRODeK ciĘŻKOŚci. AGROPLUS 
mOŻe PRAcOwAĆ w BARDzO tRUDNycH wARUNKAcH, 
RÓwNieŻ w teReNAcH GÓRSKicH.
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  3- lub 4-cylindrowe silniki turbodiesel, 
chłodzone cieczą, wydajne, ekonomiczne i 
niezawodne, od 46 do 70 kW (62 - 95 KM) 
zgodne z Euro III

 Wyjątkowo niskie zużycie paliwa w swojej 
klasie

  Ograniczone koszty obsługi dzięki długim 
okresom między-przeglądowym

  Optymalny dostęp do wszystkich punktów 
obsługowych

 ZALETy

nominalnej prędkości obrotowej, która wynosi 
2200 obr./min. Oznacza to, że modele Agroplus 
oferują moc wystarczającą do pracy w zmieniają-
cych się warunkach terenowych i obciążeniu.

Wzrost momentu obrotowego jest wysoki i wy-
nosi do 31 %. Umożliwia to wykonywanie pracy 

z mniejszą koniecznością korzystania z dźwigni 
zmiany biegów, co zwiększa wydajność i zmniej-
sza koszty eksploatacji.

Nowoczesne silniki Turbo Diesel modeli Agroplus charakteryzują się 
ograniczonym zużyciem paliwa.

Maksymalny moment obrotowy jest osiągalny już przy 1600 obr./min. co zapew-
nia wysoką moc i ograniczone zużycie paliwa.
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UKłAD NAPĘDOwy DOStOSOwANy 
DO wSzyStKicH zAStOSOwAń.
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Jeden ciągnik. Dwa układy napędowe. Cztery 
wersje skrzyni biegów. Agroplus jest całkowi-
cie profesjonalnym ciągnikiem kompaktowym. 
Zsynchronizowany inwersor skrzynia biegów 
z super-reduktorem lub bez, skrzynia biegów 
Powershift i Overspeed umożliwiają spełnienie 
wszelkich wymagań.

Perfekcyjna synchronizacja
Zsynchronizowana skrzynia biegów z mini- i su-

per-reduktorem, z 30 przełożeniami do jazdy do 
przodu i 15 do tyłu: wybór biegu jest realizowa-
ny za pomocą dźwigni znajdującej się w zasięgu 
ręki operatora. 

Zmiana biegu poprzez naciśnięcie przycisku.
Szczególną cechą ciągnika jest skrzynia bie-
gów Powershift w 3 zakresach z przełożeniami 
45P+45T. Daje ona możliwość elektrohydrau-
licznego załączenia biegów pod obciążeniem w 

sposób umożliwiający operatorowi szybką reak-
cję na zmianę warunków. Skrzynia oferuje 13 
przełożeń w zakresie najczęściej wykorzystywa-
nych prędkości, od 4 do 15 km/h. W przypadku 
specjalnych zastosowań operator może wybrać 
odpowiednie przełożenie od 0,20 do 1,17 km/h 
na jednym z 15 biegów.

SiLNy i eKONOmiczNy DziĘKi wyDAJNemU 
NAPĘDOwi wOm.



11

  Wybór między układami napędowymi: 
skrzynia biegów z przełożeniami 30P+15T 
lub skrzynia biegów Powershift w trzech 
zakresach z przełożeniami 45P+45T i 
super-reduktorem

 Maksymalna wygoda przy zmianie 
przełożeń

  Skrzynia biegów Overspeed pozwalająca 
na jazdę z maksymalną prędkością przy 
obniżonej prędkości obrotowej silnika

  Szybka zmiana kierunku jazdy dzięki 
zsynchronizowanemu inwersorowi 
lub dostępnemu w opcji inwersorowi 
hydraulicznemu włączanemu pod obciążeniem 
(Powershuttle)

  Odpowiednio zestopniowane przełożenia 
skrzyni biegów

  Duża liczba przełożeń w zakresie prędkości 
jazdy od 0,20 do 1,17 km/h

 ZALETy

Zmniejszone zużycie paliwa przy 40 km/h
Skrzynie biegów 30P+15T i 45P+45T oferują 
funkcję Overspeed. Agroplus jest jedynym cią-
gnikiem w swojej klasie oferującym tą opcję. 
Dzięki elektronicznemu sterowaniu silnika i ukła-
du napędowego, możliwa jest jazda z prędko-
ścią 40 km/h przy prędkości obrotowej silnika 
obniżonej do 1850 obr./min. 

Ta cecha sprawia, że Agroplus jest jednym z 
najbardziej wydajnych i ekonomicznych ciągni-
ków w swojej klasie.

Przyciski na dźwigni zmiany biegów umożliwiają zmianę biegów 
pod obciążeniem.

Inwersor hydrauliczny pod obciążeniem (Powershuttle) jest 
dostępny w opcji.

Skrzynia biegów Overspeed umożliwia jazdę z maksymalną prędkością 40 km/h przy obniżonej prędkości obrotowej silnika.
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BezPieczeńStwO  
w KAŻDycH wARUNKAcH.
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Konstrukcja modeli Agroplus powstała w opar-
ciu o potrzeby zgłaszane przez rolników: pła-
skie podwozie, nisko położony środek ciężkości  
(wysokość od podłoża może sięgać 398 mm w 
zależności od rozmiaru zamontowanych opon). 
Ciągniki Agroplus zostały zaprojektowane dla 
wszystkich rodzajów prac.

Modele Agroplus zostały zaprojektowane do 
wykonywania szeregu zadań. Dlatego zostały 
wyposażone w mocny i ekonomiczny silnik oraz 
wydajny układ napędowy.

Duży prześwit
Przedni most uzyskuje napęd od silnika za 
pośrednictwem wału, umieszczonego tak by 
chronić podzespoły przed uszkodzeniami. Kon-
strukcja przekładni planetarnych zapewniła 
utrzymanie dużego prześwitu.

Maksymalna zwrotność
Obrotowe błotniki przednie modeli Agroplus za-
pewniają duży skręt kół bez możliwości dotykania 
przez nie ramy ciągnika. Agroplus dzięki maksy-
malnemu kątowi skrętu kół wynoszącemu 55° 
może być prowadzony bezpiecznie nawet na wą-
skich przestrzeniach i we wnętrzach budynków. 
Promień zawracania wynosi 3,73 m (w zależno-
ści od rozmiaru opon).

Optymalny rozkład masy
Agroplus cechuje się ograniczonym ciężarem 
i dużym dopuszczalnym obciążeniem. Daje to 
możliwość zastosowania cięższego osprzętu o 
większej szerokości roboczej.
Dodatkowo, ograniczony ciężar ciągnika zmniej-
sza ugniatanie gruntu w trakcie prac. Podczas 
wykonywania najcięższych zadań, obciążenie z 
przodu może wynosić do 480 kg. 
 
Bezpieczeństwo w każdej sytuacji
Praca z użyciem modeli Agroplus jest bezpiecz-
na w każdych warunkach, zarówno w trakcie 
pracy na pochyłym terenie jak i podczas trans-
portu po drogach publicznych. Tarczowy układ 
hamulcowy na 4 koła zapewnia bezpieczne za-
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  Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki 
tarczowemu układowi hamulcowemu w 
kąpieli olejowej 

  Trzy tryby hamowania: hamowanie na 
cztery koła, hamowanie pojedynczych kół 
tylnych, hamowanie obu kół po jednej ze 
stron ciągnika

 System Stop & Go

  Dwa siłowniki układu kierowniczego dla 
maksymalnej wygody prowadzenia, zwłasz-
cza podczas prac z ładowaczem czołowym

  Elektrohydraulicznie sterowany mecha-
nizm różnicowy z możliwością całkowitego 
zablokowania

  Duża zwrotność: kąt skrętu 55° i promień 
zawracania wynoszący tylko 3,73 m

 ZALETy

trzymanie ciągnika w każdej sytuacji. Hamulce 
tarczowe w kąpieli olejowej zapewniają długą 
żywotność oraz wysoki poziom wydajności.

Łatwość prowadzenia
Prace wykonywane z użyciem ładowacza czo-
łowego, montowanie osprzętu, praca na ogra-
niczonej przestrzeni - wszystko to zwiększa 
częstotliwość użycia sprzęgła i jego obciążenie. 
Dzięki systemowi Stop & Go, problem ten zo-
stał rozwiązany. Zestawy sprzęgieł kontrolowa-
ne w sposób elektroniczny przez inwersor hy-
drauliczny pod obciążeniem są uruchamiane za 
pomocą pedału hamulca, umożliwiając operato-
rowi łatwe wykonywanie manewrów. Operator 
korzysta jedynie z pedałów gazu i hamulca. 

Całkowita blokada mechanizmów różnicowych
Blokady mechanizmów różnicowych przedniego 
i tylnego mostu są sterowane elektro-hydrau-
licznie poprzez przycisk. Po załączeniu blokad 
100% mocy zostaje przekazane na układ napę-
dowy, umożliwia to zapewnienie najlepszej trakcji 
w trudnych warunkach pracy.

Zintegrowany podnośnik przedni jest dostępny w opcji. Blokada mechanizmu różnicowego uruchamiana poprzez naciśnięcie 
przycisku.

System Stop&Go ułatwiający manewrowanie ciągnikiem.

Tarczowy układ hamulcowy w przednim moście napędowym.Obrotowe błotniki przednie zapewniają mały promień skrętu.

Hamowanie czterech kół ciągnika.

Hamowanie jednego z tylnych kół.

Hamowanie dwóch kół po jednej ze 
stron ciągnika.



wyDAJNy UKłAD HyDRAULiczNy DLA 
wSzyStKicH zAStOSOwAń.
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Duża wydajność, maksymalna wytrzymałość
Wydajny układ hydrauliczny modeli Agroplus za-
pewnia skuteczną współpracę ciągnika z osprzę-
tem zamontowanym zarówno z przodu jak i z tyłu 
ciągnika. Podnośniki zapewniają duży udźwig: 
3600 kg z tyłu i 1750 kg z przodu. Solidny trój-
punkt, sterowanie przyciskami na tylnych błot-
nikach, szybkozłącza pozwalają łatwo i szybko 
podłączać osprzęt. W opcji dostępny jest podno-
śnik elektroniczny. Układ wyposażony w  pompę 
o wydajności 54 l/min pozwala na stosowanie 
różnego rodzaju osprzętu. Układ kierowniczy jest 
zasilany przez niezależną pompę hydrauliczną, 
dzięki takiemu rozwiązaniu kierowanie ciągnikiem 

nie wymaga wysiłku nawet przy niskich prędko-
ściach obrotowych silnika. 

Układ hydrauliczny do wszystkich zastosowań
Instalacja hydrauliczna ciągnika Agroplus może 
być wyposażona w 3 rozdzielacze podwójnego 
działania zwiększające wszechstronność ciągni-
ka. Operator ma możliwość regulowania ilości 
przepływającego oleju przez 3 rozdzielacz w 
zakresie od 3 do 42 l/min. Olej może być rów-
nocześnie użyty do obsługi pozostałych wyjść 
hydrauliki lub podnośnika tylnego. Dzięki temu 
także ciągniki w klasie mocy 60-80 KM oferują 
teraz możliwość równoległego zasilania podno-

śnika i układu hydraulicznego. Dodatkowe siłow-
niki dostępne w opcji umożliwiają zwiększenie 
udźwigu tylnego podnośnika.

WOM
WOM tylny ciągnika może pracować z prędkościami 
540/540ECO i 1000 obr./min. Dzięki temu Agro-
plus jest wszechstronny, może wykonywać różne-
go rodzaju prace. Uniwersalność modeli zwiększa 
dodatkowo przedni WOM o prędkości 1000 obr./
min. Operator wybiera prędkość obrotową WOM z 
wnętrza kabiny. Dzięki napędowi od silnika poprzez 
sprzęgło wielotarczowe, WOM uruchamiany jest 
łagodnie, co zabezpiecza podzespoły przed uszko-
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  Duży udźwig, do 3600 kg

  Niezawodny podnośnik ze sterowaniem 
mechanicznym (MHR) 

  W opcji podnośnik hydrauliczny ze stero-
waniem elektronicznym (EHR)

  Duża uniwersalność ciągnika dzięki 
instalacji hydraulicznej z 3 rozdzielaczami 
podwójnego działania

 WOM o prędkościach 540/540ECO i 1000 
obr./min ze sprzęgłem typu „long life” (o 
długiej żywotności) w kąpieli olejowej 
i sterowaniem elektrohydraulicznym

  Łatwe i szybkie podłączenie osprzętu 
dzięki trójpunktowemu zaczepowi, 
kategorii II

 ZALETy

dzeniami. Po wyłączeniu napędu WOM, wałek jest 
hamowany.

WOM zsynchronizowany (w opcji)
Opcjonalnie dostępny jest WOM zsynchronizo-
wany z prędkością jazdy ciągnika. Jest on nie-
zależny od WOM przedniego i tylnego. 
Prędkość WOM zależy od wybranego biegu i 
jest zawsze bezpośrednio proporcjonalna do 
prędkości obrotowej tylnych kół.

Instalacja hydrauliczna z przodu ciągnika
Opcjonalnie Agroplus może być wyposażony w 
oryginalny podnośnik przedni o udźwigu 1750 

kg. Konstrukcję podnośnika zintegrowano z ramą 
ciągnika i wyposażono w trójpunktowy układ za-
wieszenia z zaczepami kategorii II. Podnośnik nie 
zmniejsza kąta skrętu kół przednich. Opcjonalnie 
ciągnik może być wyposażony w WOM przedni o 
prędkości 1000 obr./min, sterowany za pomocą 
przycisku umieszczonego we wnętrzu kabiny.

Wszystko w zasięgu ręki i wzroku: sterowanie podnośnika tylnego. Agroplus może być wyposażony w podnośnik elektroniczny, panel 
sterowników podnośnika EHR.

Logicznie i racjonalnie rozmieszczone sterowniki na prawej konsoli. Instalacja hydrauliczna: do trzech rozdzielaczy podwójnego działania.
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Pomimo tego, że standardowe wyposażenie 
modeli Agroplus jest bogate, istnieje możli-
wość doposażenia ciągnika w szereg dodat-
kowych opcji. Szczegółową ofertą wyposaże-
nia dysponują autoryzowani dealerzy marki 
DEUTZ-FAHR, którzy chętnie udzielą wszyst-
kich niezbędnych informacji. 

1 Komfortowa kabina: tworzy idealne miejsce 
pracy, zapewnia wygodę i ergonomię. Posiada 
wydajny układ ogrzewania i wentylacji. Powie-
trze jest rozprowadzane we wnętrzu kabiny 
przez szereg regulowanych nawiewów.

2 Dach wysokiej widoczności: szyber-dach 
zapewnia dobrą widoczność w trakcie pracy z 
ładowaczem czołowym. 

3 Fotel na zawieszeniu pneumatycznym: dla 
maksymalnego komfortu i dobrego samopo-
czucia operatora w trakcie długich dni pracy.

4 Obciążniki przednie: 
Optymalny rozkład masy zapewnia dobrą trak-
cję, w razie konieczności możliwe jest użycie 
obciążników przednich. 

1
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5 Podnośnik i WOM przedni: modele Agroplus 
są jeszcze bardziej wszechstronne po zamon-
towaniu przedniego podnośnika (udźwig 1750 
kg) i WOM (1000 obr./min). 

6 Podnośnik elektroniczny: zapewnia precyzyj-
ną kontrolę nad osprzętem zamontowanym na 
podnośniku.

Układ klimatyzacji (brak ilustracji): dostępny w 
opcji, zapewnia utrzymanie optymalnej tempe-
ratury we wnętrzu kabiny niezależnie od wa-
runków na zewnątrz.

2

5

3

61 4
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Agroplus 420 w wersji ‘’Profiline’’ oferuje bo-
gate wyposażenie w standardzie, które może 
być dodatkowo zwiększane. Główną zaletą mo-
deli Agroplus 420 Profiline jest 4-cylindrowy, 
turbo-doładowany silnik SDF z Intercoolerem, 
spełniający wymogi normy Euro III. Jednostka 
oferuje moc wystarczającą do wykonywania 
prac polowych i transportowych. Dzięki funkcji 
OVERPOWER silnik może generować do 95KM.

Bogate standardowe wyposażenie: 
Sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej SEN-
SE CLUTCH z systemem Stop&Go gwarantuje 
możliwość zatrzymania ciągnika i szybkiej zmia-
ny kierunku jazdy bez użycia pedału sprzęgła.
Skrzynia OVERSPEED zapewnia optymalne 
osiągi i niskie zużycie paliwa dzięki obniżonej 
prędkości obrotowej przy jeździe z maksymalną 
prędkością.

Dach wysokiej widoczności z szyber-dachem i 
pneumatyczny fotel dodatkowo podnoszą kom-
fort pracy i łatwość obsługi.



  Wydajny napęd WOM do prac polowych i 
transportu

  Dach wysokiej widoczności 

   Podnośnik elektroniczny dla maksymalnej 
precyzji sterowania

   Inwersor hydrauliczny załączany pod obcią-
żeniem z regulacją czułości działania systemu

 

 ZALETy
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Komfort w standardzie
Każdy kto poszukuje ciągnika zapewniającego 
wysoki komfort użytkowania, niski stosunek cię-
żaru do mocy, kilku prędkości WOM powinien 
zainteresować się prostymi, niezawodnymi i 
ekonomicznymi modelami Agroplus Ecoline. Są 
one oferowane w bogatej gamie konfiguracji, 
od modelu Agroplus Ecoline 310 - idealnego 
do wykonywania wielu prac w gospodarstwie 
po model Agroplus Ecoline 410 z silnikiem o 
większej mocy do wykonywania cięższych prac 
polowych. Gama modeli Agroplus Ecoline skła-
da się z czterech modeli:
Agroplus Ecoline 310 (62KM/45,6kW); 315 
(72KM/53kW); 320 (82KM/60kW); 410 
(85KM/62,5kW).
Agroplus Ecoline dobrze sprawdza się w ma-
łych i średnich gospodarstwach przy różnego 
rodzaju pracach i transporcie. Duża zwrotność 
sprawia, że modele Agroplus Ecoline mogą tak-
że wykonywać skutecznie prace pomocnicze w 

gospodarstwie. Agroplus Ecoline, w zależności 
od mocy silnika, może być wyposażony w 3- lub 
4-cylindrowy silnik turbo-doładowany spełniają-
cy wymogi normy Euro IIIA. Jednostka napę-
dowa charakteryzuje się dużą elastycznością. 
System HRT w połączeniu z recyrkulacją spa-
lin zapewnia spełnienie rygorystycznych norm 
emisji Euro IIIA. Wszystkie modele posiadają 
układ elektronicznego sterowania parametra-
mi pracy silnika, który dozuje idealnie dobraną 
dawkę paliwa do cylindrów, w odpowiedzi do 
warunków terenowych i obciążenia. Pozwala to 
na optymalizację zużycia paliwa. 

1. Układ napędowy: maksymalna wydajność i 
komfort użytkowania.
Wysoką sprawność układu napędowego modeli 
Agroplus Ecoline uzyskano dzięki zastosowaniu 
wydajnej, zsynchronizowanej skrzyni biegów z 5 
przełożeniami w 2 zakresach, co daje łącznie 10 
przełożeń do przodu i 10 do tyłu. Ciągnik posiada 

zsynchronizowany inwersor. Opcjonalnie dostępna 
jest skrzynia 5 biegowa z 3 zakresami, mini- i 
super-reduktorem oferująca 30P+15T biegów. 
Prędkość maksymalna wynosi 40 km/h. Hydro-
statyczny układ kierowniczy z niezależną pompą o 
wydajności 41 l/min. Takie rozwiązanie zapewnia 
skuteczne sterowanie w każdych warunkach, tak-
że przy niskich prędkościach obrotowych silnika. 

2. WOM i przedni napęd
Trzy prędkości WOM (540-540ECO-1000 obr./
min) umożliwia współpracę ciągnika ze wszyst-
kimi typami osprzętu. WOM zsynchronizowany 
ułatwia transport przyczepami posiadającymi 
oś napędzaną. Tylny WOM jest uruchamiany za 
pomocą dźwigni. W celu zagwarantowania mak-
symalnej zdolności uciągu, należy włączyć przed-
ni napęd dźwignią umieszczoną po lewej stronie 
fotela operatora.

1

3

AGROPLUS ecOLiNe 
310 315 320 410

2 4



3. Blokada mechanizmów różnicowych. 
Operator może całkowicie zablokować mecha-
nizmy różnicowe przy użyciu pedału umiesz-
czonego w kabinie. Blokada zapewnia najlepszą 
trakcję także w trudnych warunkach tereno-
wych. 

4. Solidny podnośnik
Dla zachowania dużej wszechstronności, mo-
dele Agroplus Ecoline wyposażono w instalację 
hydrauliczną z pompą o wydajności 55 l/min 
oraz 4- lub 6-drogowe rozdzielacze. Sprzęga-
nie osprzętu ułatwiają automatyczne zaczepy. 
Udźwig można dodatkowo zwiększyć do 3600 
kg po zamontowaniu dodatkowych siłowników.

5. Kabina: Komfort w standardzie
Kabina modeli Agroplus Ecoline oferuje szereg 
rozwiązań podnoszących komfort użytkowania 
ciągnika. Gamę modeli wyposażono w kabinę 

zawieszoną na silent-blockach. Stanowisko pracy 
operatora jest przestronne i wygodne. Dźwignie 
umieszczono po prawej stronie fotela operatora, 
dzięki temu dostęp do wnętrza i zajęcie miejsca 
za kierownicą jest wygodne. Do wyciszenia kabiny 
użyto wysokiej klasy materiałów, zabezpieczenie 
przed kurzem stanowi wydajny filtr powietrza. 
Temperaturę w kabinie reguluje układ klimaty-
zacji, schłodzone powietrze jest rozprowadzane 
we wnętrzu kabiny przez szereg regulowanych 
nawiewów. O wygodę pracy dba amortyzowany 
pneumatycznie fotel operatora i ergonomiczne 
rozmieszczenie elementów sterowania. Wszyst-
kie dźwignie i przełączniki pogrupowano kolorami 
w zależności od obsługiwanych funkcji.

 Silniki z 3 lub 4 cylindrami, turbo lub turbo 
intercooler i 100% zgodność Biodiesel

 Możliwość programowania obrotów silnika

 Mechaniczna skrzynia biegów 10P+10T lub 
30P+15T z mini-reduktorem

 Inwersor mechaniczny zsynchronizowany

 Sterowanie mechaniczne WOM, napędu na 4 
koła i blokady mechanizmów różnicowych

 Nowoczesny design i komfortowa kabina

 

 ZALETy
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DANe tecHNiczNe.

AGROPLUS 315 AGROPLUS 320 AGROPLUS 410DANE TECHNICZNE

SKRZYNIA BIEGÓW AGROSHIFT 60P + 60T - PRĘDKOŚĆ W KM/H PRZY 2300 obr./min. Z OPONAMI TYLNYMI 480/70 R 34
  1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5 SR 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V
 LOW 0,20 0,30 0,44 0,65 0,95 1,28 1,87 2,78 4,09 6,05 7,06 10,30 15,31 22,55 33,29
 MEDIUM 0,24 0,35 0,52 0,77 1,15 1,54 2,24 3,33 4,91 7,26 8,48 12,36 18,37 27,06 39,95
 HIGH 0,29 0,43 0,64 0,94 1,39 1,86 2,72 4,04 5,96 8,80 10,27 14,98 22,26 32,80 48,42*

SKRZYNIA BIEGÓW POWERSHIFT Z OVERSPEED 45P + 45T – PRĘDKOŚĆ W KM/H PRZY 2200 OBR./MIN. OGUMIENIEM TYLNYM 480/70 R 30

       
SILNIK  1000.3 WTI EURO III 1000.3 WTI EURO III  1000.4 WTI EURO III 
Cylindry/Pojemność skokowa il./cm³ 3/3000 3/3000  4/4000 
Zasysanie   Turbo Intercooler
Maks. moc homologowana (2000/25/WE) KM/kW 72/53 82/60  85/63 
Obroty nominalne obr./min. 2200 2200  2200
Maks. moment obrotowy Nm 265 310  345
Obroty przy maks. momencie obrotowym obr./min. 1600 1600  1600
Chłodzenie   ciecz-olej
Regulacja silnika   elektroniczna
Filtr powietrza   suchy z wkładem bezpieczeństwa
   z wylotem bocznym
Tłumik pod maską   z wylotem pionowym
   z wylotem na słupku kabiny
Pojemność zbiorników paliwa litry  100
WYMIARY I MASY (z tylnym ogumieniem)  420/70 R 30 420/70 R 30  480/70 R 30
Długość maks. bez ramion podnośnika mm 3430 3430  3560
Szerokość min.- maks. mm 1940-2240 1940-2240  2005-2405
Wysokość maks. z ramą zabezpieczającą mm 2400 2400  2440
Wysokość maks. z kabiną mm 2460 2460  2460
Prześwit mm 360 360  390
Rozstaw osi mm 2100 2100  2230
Rozstaw kół przednich min.- maks. mm 1460-1760 1460-1760  1450-1850
Rozstaw kół tylnych min.- maks. mm 1500-1800 1500-1800  1500-1900
Minimalny promień skrętu bez hamulców mm 3900 3900  3900
Masa z kabiną kg 3230 3230  3410

MOST PRZEDNI
Włączanie napędu   sterowanie elektrohydrauliczne
Blokada przedniego mechanizmu różnicowego sterowanie elektrohydrauliczne
Obciążniki przednie  8 obciążników walizkowych 40 kg każdy 
Błotniki przednie  obrotowe
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Podnośnik tylny  mechaniczny
   elektroniczny

Maks. udźwig kg 3000
   3600 z siłownikami wspomagającymi
Wydajność pompy l/min. 54
Rozdzielacze hydrauliczne il. dróg 4-6 z regulacją przepływu
3-punktowy  zaczepy kulowe
układ zawieszenia  zaczep automatyczny
   oryginalny zintegrowany 
Podnośnik przedni  maksymalny udźwig 1750 kg
   obciążniki z szybkozłączami 250 kg
MIEJSCE KIEROWANIA
   oryginalna z 4 słupkami, wyciszona i o podwyższonym ciśnieniu, otwierana 

Kabina:   szyba przednia, wycieraczka tylna, 4 światła robocze, filtr powietrza,   
   lusterka wsteczne zewnętrzne teleskopowe
   jak wyżej + dach wysokiej widoczności
Klimatyzacja  Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, obieg powietrza wymuszony
Oprzyrządowanie  wyświetlacz cyfrowy

Fotel kierowcy  na zwieszeniu mechanicznym i pasem bezpieczeństwa
   na zwieszeniu pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa

UKłAD NAPĘDOWY
Sprzęgło skrzyni biegów  ze sterowaniem hydrostatycznym
Skrzynia biegów mechaniczna 5 biegów zsynchro-  
nizowanych  w 3 zakresach z super-reduktorem   30P + 15T z OVERSPEED
i mini-reduktorem (prędk. min.: 0,24 km/h)  
Skrzynia biegów POWERSHIFT (3 przełożenia pod obcią- 
żeniem) 5 biegów zsynchronizowanych w 3 zakresach  45P+ 45T z OVERSPEED
(z super-reduktorem) (prędk. min.: 0,20 km/h)

Prędkość maks.  skrzynia biegów OVERSPEED do 50 km/h (ograniczona do 40 km/h ze   
   względów prawnych, również przy pracy silnika na obrotach ekonomicznych)

Inwersor  mechaniczny zsynchronizowany
   hydrauliczny pod obciążeniem z systemem Stop&Go
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego  ze sterowaniem elektrohydraulicznym
Smarowanie  ciśnieniowe + chłodnica oleju przekładniowego
WOM TYLNY 
Sprzęgło   wielotarczowe w kąpieli olejowej ze sterowaniem elektrohydraulicznym
  obr./min. 540-540 ECO
Prędkość obr./min. 540-540 ECO-1000
   WOM zsynchronizowany 
Sterowanie  elektrohydrauliczne przyciskiem
WOM PRZEDNI
Sprzęgło  wielotarczowe w kąpieli olejowej ze sterowaniem elektrohydraulicznym
Prędkość obr./min. 1000
Sterowanie  elektrohydrauliczne przyciskiem
UKłAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY
Układ hamulcowy   zintegrowany, tarczowy w kąpieli olejowej na 4 koła ze sterowaniem hydrostatycznym
Hamulec postojowy  niezależny
Układ hamulcowy przyczepy  pneumatyczny
Hydrostatyczny układ kierowniczy   niezależna pompa, regulowana kolumna kierownicy
Kąt skrętu  55°

Powyższe specyfikacje dotyczą dostępnego najpełniejszego wyposażenia. Szczegóły wyposażenia - patrz obowiązujący cennik, po informacje należy zwracać 
się do lokalnego dealera.

 *=Prędkość ograniczona do 40 km/h również Przy ekonomicznych obrotach silnika
Uwaga: Prędkości na biegU wstecznym sĄ nieznacznie niższe od odPowiadaJĄcych im Prędkości do PrzodU 



Powyższe specyfikacje dotyczą dostępnego najpełniejszego wyposażenia. Szczegóły wyposażenia - patrz obowiązujący cennik, po informacje należy zwracać 
się do lokalnego dealera.

DANE TECHNICZNE AGROPLUS Ecoline 310 AGROPLUS Ecoline 315 AGROPLUS Ecoline 320 AGROPLUS Ecoline 410

SILNIK 1000.3 WT EURO III 1000.3 WTI EURO III 1000.3 WTI EURO III 1000.4 WTI EURO III
Cylindry/Pojemność skokowa il./cm³ 3/3000 3/3000 3/3000 4/4000
Zasysanie Turbo Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Maks. moc homologowana (2000/25/WE) KM/kW 62/46 72/53 82/60 85/62,5
Obroty nominalne obr./min. 2200 2200 2200 2000
Maks. moment obrotowy Nm 240 265 310 345
Obroty przy maks. momencie obrotowym obr./min. 1600 1600 1600 1600
Chłodzenie ciecz-olej
Regulacja silnika elektroniczna
Filtr powietrza suchy z wkładem bezpieczeństwa

Tłumik pod maską
w standardzie poziomy

opcjonalnie pionowy z wylotem na słupku kabiny
Pojemność zbiorników paliwa litry 75
WYMIARY I MASY (z tylnym ogumieniem) 380/85 R 30 420/70 R 30 480/70 R 30 540/65 R 30
Długość maks. bez ramion mm 3430 3430 3560 3560 3560
Szerokość min.- maks. mm 1940-2240 1940-2240 2005-2405 2005-2405 2005-2405
Wysokość z kabiną mm 2435 2435 2460 2460 2460
Prześwit mm 360 360 390 300 390
Rozstaw osi mm 2100 2100 2230 2185 2230
Rozstaw kół przednich min.- maks. mm 1460-1760 1460-1760 1450-1850 1350-1440 1450-1850
Rozstaw kół tylnych min.- maks. mm 1500-1800 1500-1800 1500-1900 1500-1900 1500-1900
Minimalny promień skrętu bez hamulców mm 3730 3900 3900 3570 3900
Masa z kabiną kg 3200 3220 3410 3350 3350

UKłAD NAPĘDOWY
Sprzęgło skrzyni biegów ze sterowaniem hydrostatycznym
Skrzynia biegów mechaniczna 5 biegów 
zsynchronizowanych w 2 zakresach 10P + 10T

Skrzynia biegów mechaniczna 5 biegów 
zsynchronizowanych w 3 zakresach i mini-reduktor 30P+15T

Prędkość maks. km/h 40
Inwersor mechaniczny zsynchronizowany
Blokada mechanizmu różnicowego tylnego włączania mechanicznie
Smarowanie wymuszone + chłodnica oleju przekładniowego
WOM TYLNY
Sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej 

Prędkość obr./min.

540
540-540 ECO
540-540 ECO-1000
540-540 ECO-Synchro z wymiennymi wałkami

Sterowanie mechaniczne
UKłAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY
Układ hamulcowy zintegrowany, tarczowy w kąpieli olejowej na 4 koła ze sterowaniem hydrostatycznym
Hamulec postojowy niezależny
Układ hamulcowy przyczepy pneumatyczny
Hydrostatyczny układ kierowniczy niezależna pompa, regulowana kierownica
Kąt skrętu 55°

MOST PRZEDNI
Załączanie napędu mechaniczne
Blokada przedniego mechanizmu różnicowego włączana mechanicznie
Obciążniki przednie 8 obciążników walizkowych 40 kg każdy 
Błotniki przednie obrotowe
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
Podnośnik tylny mechaniczny
Maks. udźwig kg 2650
Wydajność pompy l/min. 55
Rozdzielacze hydrauliczne il. dróg 4/6

3-punktowy układ zawieszenia zaczepy kulowe
zaczep automatyczny

MIEJSCE KIEROWANIA

Kabina

oryginalna na 4 słupkach, wyciszona o podwyższonym ciśnieniu, 
otwierana szyba przednia, wycieraczka tylna, 4 światła robocze, 
filtr powietrza, lusterka wsteczne zewnętrzne teleskopowe, 
zawieszona na silent-block

Klimatyzacja kabiny klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, z obiegiem wymuszonym
Oprzyrządowanie wyświetlacz cyfrowy

Fotel kierowcy
na zwieszeniu mechanicznym z pasem bezpieczeństwa
na zawieszeniu pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa

SKRZYNIA BIEGÓW 30P + 15T - PRĘDKOŚĆ W KM/H PRZY 2200 OBR./MIN. Z OGUMIENIEM TYLNYM 480/70 R 30
1 SR min 2 SR min 3 SR min 4 SR min 5 SR min 1 M min 2 M min 3 M min 4 M min 5 M min 1 V min 2 V min 3 V min 4 V min 5 V min

0,245 0,351 0,502 0,702 0,976 1,55 2,214 3,172 4,433 6,167 8,529 12,183 17,456 24,394 33,932
1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5 SR 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V
0,298 0,426 0,61 0,852 1,185 1,881 2,687 3,851 5,381 7,485 10,352 14,787 21,188 29,609 41,187*

SKRZYNIA BIEGÓW 10P + 10T - PRĘDKOŚĆ W KM/H PRZY 2200 OBR./MIN. Z OGUMIENIEM TYLNYM 480/70 R 30
1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V
1,88 2,68 3,85 5,38 7,48 10,35 14,78 21,18 29,6 41,18*

* = Prędkość maksymalna ograniczona do 40 km/h Przy ekonomicznych obrotach silnika
Uwaga: Prędkości na biegU wstecznym sĄ nieznacznie niższe od odPowiadaJĄcych im Prędkości do PrzodU

dla skrzyni biegów 30+15, Prędkości na biegU wstecznym sĄ nieznacznie niższe od Prędkości bez mini-redUktora.
nie można zainstalować klimatyzacJi w agroPlUs 310 ecoline.

PneUmatyczny UkŁad hamUlcowy PrzyczePy Uniemożliwia zamontowanie instalacJi klimatyzacJi Powietrza.



EVOLVING AGRICULTURE.

Dane techniczne i ilustracje mają charakter orientacyjny. Firma DEUTZ-FAHR, dążąc do oferowania produktów jak najbardziej odpowiadają-
cych oczekiwaniom klientów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji w dowolnym momencie bez obowiązku wcześniejszego 
poinformowania. Kod: 308.8539.8.4-1 - 05/12 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp.z o.o.
Jacków 15 _ 21-007 Mełgiew _ Polska _ tel. +48 81 469 60 90
www.deutz-fahr.com

Autoryzowany serwis: racjonalny wybór Wiele 
osób jest w stanie wykonać samodzielnie prawie 
wszystkie naprawy. Ale tylko autoryzowany 
punkt serwisowy oferuje pomoc wyspecjalizo-
wanych pracowników, znających każdy detal 
ciągników marki DEUTZ-FAHR. Serwis posiada 
profesjonalne narzędzia i przyrządy diagno-
styczne, potrzebne do sprawnego przeprowa-
dzenia koniecznych czynności konserwacyjnych 
i naprawczych gwarantujących bezpieczeństwo 
użytkowania ciągnika. 

Oryginalne części zamienne: racjonalny wybór
Przeprowadzając czynności konserwacyjne i 
naprawy należy stosować oryginalne części 
zamienne DEUTZ-FAHR; tylko one podlegają 
rygorystycznemu programowi oceny jakości 
i kontroli, co zapewnia ich długotrwałe, nieza-
wodne działanie. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u 
autoryzowanego dealera marki DEUTZ-FAHR:

BezPieczeńStwO i JAKOŚĆ ORyGiNALNycH 
czĘŚci zAmieNNycH DeUtz-FAHR.




