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Az új DEUTZ-FAHR 6. széria 
Agrotron 6150.4-6160.4-6150-6160-6180-6190
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IntellIgencIától vezérelve

TOVÁBBFEJLESZTVE

A  legújabb  technológiák  intelligens  felhasználása  ölt testet  az új 6. széria 
típusaiban: minimális üzemanyagfogyasztás, a legszigorúbb szabványoknak 
megfelelő károsanyag-kibocsátás és maximális teljesítmény együttesen 
járul hozzá termelékenység jelentős növeléséhez.  Nyerő kombináció  
mindazoknak, akik a  legmagasabb teljesítményszinteket keresik.
Az új 6. széria típusai jelentős  előrelépést  jelentenek  a közép- 
magasteljesítményű  Powershift  váltóműves  traktorok  fejlődésében: már 
nem  egyszerű  igáslovak, hanem  hatékony, produktív, sokoldalú gépek, 
melyek a környezetre is tekintettel vannak. A szántástól a közúti szállításig, 
a farmokon és földeken  történő  munkavégzésig, elülső és hátsó  felszerelési 
lehetőségekkel ellátva az SCR (szelektív katalizátor) technológiával  ellátott 
innovatív Deutz TIER 4i motorok készen állnak a modern  gazdálkodás  
legfőbb kihívására, a magas teljesítmény megvalósítására alacsony 
környezeti behatások mellett.
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VEZETÉS
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Az új 6. széria  segítségével minden művelet egyszerűen és intuitív módon 
hajtható végre pontos, megbízható vezérlőrendszerek használatával, 
melyek nagyban  hozzájárulnak a traktor képességeinek  teljes mértékű 
kihasználásához, maximális teljesítményt és egyszerűséget biztosítva.
Az Agrotron 6. széria típusainak  összes funkciója mindössze  néhány 
egyszerű   mozdulattal   vezérelhető,  így  a  vezető   első  alkalommal teljes 
mértékben elsajátíthatja  annak  használatát. Az optimális teljesítménysúly-
arány, az ideális súlyeloszlás és a remek irányíthatóság biztosítja az ideális 
termelékenységet minden körülmény között.
Az  ergonomikus    kezelőszerv-kiosztás   felsőfokú   formatervezésről tesz 
tanúságot, melyben  az ember  és a gép  tökéletes  harmóniában dolgozik, 
melyben a napi teendők izgalmas vezetési élménnyé válnak.

TOVÁBBFEJLESZTVE

IntuItív vezetés mInden körülmény között



FORMATERVEZÉS
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Az új kompakt karosszéria íves vonalvezetése olyan dinamikus megjelenést 
kölcsönöz, mely érzékelteti a tökéletes egyensúlyt a méretek és funkcionalitás 
között.
Az új 6. széria a hagyományos traktorformát új megvilágításba helyezi, 
lendületes, modern  vonalakat kombinálva a lehető  legjobb  kényelmi 
funkciókkal.   A feltűnő stílus a Giugiaro Design tervezőcéggel  történő közös 
együttműködés  eredménye;  a  tervezőstudió  hosszú  évek  óta partneri 
viszonyt ápol a Deutz-Fahr vállalattal.
Az  új S-Class 2 vezetőfülke nagyszerű  formaterve  minden  eddiginél 
magasabb   komfortszintet  nyújt, ideális munkakörnyezetet  teremtve, 
melyben  a  hosszú  munkaórák  is pillanatoknak  tűnnek. A  beépített LED-
koszorúval ellátott sárhányók pedig kifinomult modernséget csempésznek a 
formatervbe, mely egyértelműen  megmutatja,  hogy az Agrotron 6. széria a 
jövőnek készült.

stílus és komfort hatékonysággal ötvözve

TOVÁBBFEJLESZTVE



TECHNOLÓGIA
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A továbbfejlesztett  Deutz motorok hatékony Powershift váltóművel és 
csúcsminőségű hidraulikus rendszerrel kombinálva: nos ez a társítás olyan 
technológiai  összhangot  eredményez,  melyben  az egyes  részelemek 
hatékonysága  a gép  egészének  teljesítményét  fokozza, így teremtvén 
hozzáadott értéket a felhasználó számára.
Az ideális traktor nemcsak az egyik legerősebb  mezőgazdasági munkagép,   
hanem   maximális  hatékonyságot   és  alacsony  állandó és változó működési 
költségeket  kell biztosítania, melyek között manapság  az üzemanyag az 
egyik legjelentősebb tétel. Ebből a meggondolásból a  Deutz-Fahr egy  ideje  
széleskörűen  alkalmazza a Teljesítményhatékonyság elvét, melynek lényege 
a lehető legjobb technológiai megoldások használata a legalacsonyabb 
üzemi költségek mellett, a lehető  legmagasabb teljesítmény elérésével. Az 
új 6. széria ezen filozófia legújabb gyakorlatba ültetését tükrözi

Tömérdek Technológia kis helyre sűríTve

TOVÁBBFEJLESZTVE
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AZ ÚJ 6. SZÉRIA
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CSAk AkkOR 
LEHETüNk ELsők, 

HA MINdIG  
ELőrE  

MEGYüNk.
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 az Erős MOTOrOk
NAGYOBB
LEHETőségEkET
NYÚJTANAk.

Az    új     6.    széria     típusai     rugalmasak     és     testreszabhatók,
motorteljesítményük 140 és 190 lóerő közötti tartományban mozog. A 
kimagasló mezőgazdasági munkavégzést az 1 600 rpm fordulaton kifejtett 
maximális nyomaték  teszi lehetővé, míg a csúcsteljesítményt a motor  1 
900 rpm-en  adja le, és az konstans  marad  1 600 és 2 100 rpm között, 
mivel ez a legnépszerűbb fordulatszám-tartomány a mezőgazdasági 
munkavégzés során.
Hengerenként négy szelep, töltőlevegő-hűtővel és megkerülő- 
szeleppel  ellátott  turbófeltöltő, integrált  Deutz Common  Rail  (DCR) 
befecskendező-vezérlés akár 1 600 bar  nyomáson  és  kipufogógáz- 
utókezelés  az SCR katalizátorral - íme néhány  kulcsfontosságú  elem 
lenyűgöző kombinációja, mely lehetővé teszi a motor teljesítményének 
teljes mértékű kihasználását, az üzemanyagfogyasztás és károsanyag- 
kibocsátás alacsony szinten tartása mellett.

hatékony, környezetbarát motorok
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A dugattyútetőkben közvetlenül  kialakított új égéstereknek köszönhetően  
az  új  Deutz  Common  Rail  (DCR)  rendszer  lehetővé teszi  a  folyamatos  
nagy  teljesítményleadást a  legnehezebb műveletek   elvégzése   esetén    
is,   tetemes   nyomatékot  biztosítva a legalacsonyabb fordulatszámok 
mellett. Ez nagyobb  vontatási kapacitást  eredményez  szántás  és  
nehéz  terhek  vontatása   esetén, ami   a   körülményekhez   adaptálódó  
motorteljesítménnyel együtt magasabb termelékenységhez, alacsonyabb 
üzemanyagfogyasztáshoz és  lecsökkentett rezgésszinthez  vezet, úgy  
üresjáraton   mint  üzemi sebességeken. Az SCR katalizátor bevetésével 
a motorok  tisztábban futnak, és nincs többé  szükség a kipufogógázok  
visszakeringtetésére, így az üzemanyagfogyasztás akár 10%-al 
csökkenthető az előző típusokhoz képest, azonos teljesítmények mellett.

Az üzemanyag-megtakarítás könnyedén kompenzálja  az AdBlue (32,5%-
os nagy tisztaságú  karbamid oldat lágyított vízben, szükséges a Selective 
Catalytic Reduction vagy SCR katalizátor-technológiához) költségeit,   
egyidejűleg    optimalizálva   az   üzemi   költségeket    és elősegítve a 
környezetvédelmet.
A 35 literes AdBlue tartály nem  befolyásolja a 300 literes fő 
üzemanyagtartály kapacitását. Az AdBlue tartály  kapacitásával  egy teljes 
tanknyi AdBlue szükséges  két teljes tank üzemanyaghoz. (művelettől 
függően). Így a hosszú munkanapok többé nem jelentenek problémát.
Az új 6. széria  motorjával  a  legújabb  fejlesztésű  bioüzemanyagok 
is  használhatók;   a  motor   nagyszerűen   működik  biodízellel,   akár 
hagyományos  gázolajjal  keverve,   vagy  100%-os  tiszta  formában 
használva (B100).

Jobb telJesítmény, megnövelt termelékenység

alacsony üzemanyagfogyasztás és  
a csökkentett üzemI költségek akár  
adblue használatával Is

Konstans nyomatékleadási tartomány

Konstans teljesítményleadási tartomány
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kÉSZEN ÁLLuNk 
A VÁLTOZÁSRA. Alapfelszereltségként  a 6. széria típusainak váltóműve hat áttétel-

tartományban  egyenként    4   Powershift   sebességfokozatot tesz  lehetővé,  
ami  összesen  24  fokozatot  jelent. Továbbá  a  négy legalacsonyabb   
tartomány     esetében   opcionálisan    feleződoboz is  rendelhető;  ez és az   
elektrohidraulikus  teljesítményszabályzó a forgómanővereket   gyerek-
játékká   teszi,   és   jobb   irányíthatóságot biztosít szűk helyeken elülső 
felszerelt munkagépek esetében. Így akár 40/40 sebességfokozat is 
elérhetővé  válik, és ugyanennyi  áll rendelkezésre  hátramenetben is; a 
sebességfokozatok intelligens eloszlása megakadályozza  a szükségtelen  
átfedéseket. Közúton haladáskor  a fordulatszám  mindössze  1550 rpm(*), 
így csökkentve  az üzemanyagfogyasztást valamint zaj- és rezgésszintet.
Az elektrohidraulikus szabályzó állítható, így a haladási irány mozgásban 
lévő jármű esetében is állítható, akár emelkedőkön  is a kormány bal oldalán  
levő karral, egészen  12 km/h  sebességekig  a kuplungpedál lenyomása 
nélkül.
(*) = 1550 rpm a 6160 típus esetében; 1640 rpm 6150, 6180 és 6190
típusok esetében, mind standard  abroncsokkal felszerelve.

a megFelelŐ seBességFokoZaT minden
feladathoz
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A “P” jelzésű, csúcskategóriás típusok Automatic Powershift automata 
váltóval vannak ellátva, mely automatikusan kiválasztja a 4 Powershift 
sebesség egyikét mindegyik áttételtartományban, terheléstől és 
fordulatszámtól függően.
A gyors  válaszidő  kiemelt  fontosságú   a  gyakori sebességváltásnál. 
Ezáltal a vezető több  figyelmet szentelhet a feladatnak, az automata 
váltó pedig  optimálisan  használja a motorteljesítményt, csökkentvén 
az üzemanyagfogyasztást. Az összkerékhajtás  automatikus  vezérlése 
és  az elülső  és  hátsó  differenciálzárak  által  a  6. széria  könnyedén 
megbirkózik a legnehezebb feladatokkal. Az elektromos vezérlőegység 
a jármű sebességének és a kormányszögnek  megfelelően  irányítja az 
összkerékhajtást  és a differenciálzárat, maximális tapadást biztosítva 
szántás  közben,  és könnyű  irányíthatóságot eredményezve a közutakon.

Az a lehetőség, hogy rendelkezik a PTO sebességek választékával, tovább 
növeli ennek a traktornak a sokoldalúságát, a kezelő számára lehetővé teszi, 
hogy maximális hatékonysággal dolgozzon akkor is, amikor nincs szükség 
a teljes motorteljesítményre. Az Agrotron 6-os sorozata szabványosként 
négy sebességet kínál: 540 ford./percet, 1000 ford./percet és ezek 
gazdaságos üzemmódú ekvivalenseit. Mind a 4 sebesség kihasználja az 
elektrohidraulikusan segített alkalmazást és könnyedséget, valamint az 
automatikus terhelésérzékelést a csatlakoztatott eszközök egyenletes, 
fokozatos indításának biztosítására.
Ugyancsak szabványosak a hátsó szélvédőkön elhelyezett PTO vezérlések, 
az elülső vontatási opciót pedig egy 1000 ford./perces elülső PTO teszi 
teljessé, ami szintén beszerezhető gazdaságos üzemmódban.

munkavégzés automata sebességváltóval

a Pto sebességek telJes köre
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az Erő és 
pRECIZITÁS 
TökÉLETES 
öSSZHANGJA.

A hidraulikus rendszer a kormányszervó és kiegészítő rendszerek számára 
dedikált  42 l/perc  kapacitású  szivattyúból  és egy 83 l/perc  rögzített 
tér fogatkiszorításos  szivattyúból áll,  mely a  távoli szelepeket és  a 
hidraulikus függesztőt működteti. A hidraulikus  rendszer megnövelhető 
egy opcionális 120 l/perc kapacitású terhelésérzékelő rendszerrel, mely 
a  hidraulikus rendszer  teljesítményleadását hozzáigazítja a függesztett  
munkagépek valós követelményeihez, így csökkentve a teljesítménypazarlást, 
üzemanyagfogyasztást és megnövelve a hidraulikus rendszerkomponensek 
élettartamát.
A  standard  típusspecifikáció (régiótól függően) két  mechanikusan vezérelt 
kettős működésű távoli szelepet tartalmaz (melyek  száma négyre növelhető), 
melyek kiegészíthetők egy opcionális elektronikusan irányított távvezérelt 
szeleppel. A “P” verziók  esetében 4 elektronikusan irányított távvezérelt szelep 
képezi az alapfelszereltség részét, ezek száma opcionálisan hétre növelhető.
Amennyiben a szelepek számát 7-re növeli, ebből kettő elülső távoli szelep 
lesz. Az összes távoli szelep zárolható, és normál vagy kettős működésű 
szelepként használható akkor is, amikor a függesztő működésben van. A 
PowerCom karon levő szelepek szintén rendelkeznek időzítővel, az összes 
állítható áramlásvezérlésű szabványos szeleppel együtt.

elsŐosZTályú hidraulikus rendsZer
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A Power-Beyond  hidraulikus  kapcsolás  lehetővé   teszi  a  szivattyúk teljes 
olajellátásának szétosztását a felszerelt munkagép egy vagy két motorjának  
ellátásához.  Ez  egy  igen  hasznos  funkció, amennyiben saját  hidraulikus  
meghajtással  rendelkező   munkagépekkel  szereli fel a  traktort.  A nagy  
kapacitás  megnöveli  a  hidraulikus  rendszer teljesítményét, és egyidejűleg 
elősegíti az üzemanyagfogyasztás csökkentését.
A 6. széria összes típusa egyszerű csatlakoztatású “push-pull” csatlakozókkal   
van   ellátva,   mely   segítségével    a   nyomás   alatt lévő vezetékek is könnyedén  
csatlakoztathatóak. A csatlakozók gyűjtőedényekkel  vannak  ellátva, melyek  
felfogják a  csatlakozáskor esetlegesen kifolyó olajmennyiséget. Az úh 6. szériájú Agrotron járművek elektromos hárompont-függesztésű 

függesztővezérléssel (EHR) vannak ellátva, mely helyzet-, mélység és 
intermix-szabályozást, valamint antiszlip (kerékcsúszásgátló) funkciót tölt  
be.  A hátsó  hárompont-függesztés maximális emelőkapacitása
6000 kg, mely 9200 kg-ra növelhető  az opcionális emelődugattyúkkal. Az 
opcionális elülső függesztő emelőkapacitása 3800 kg.
A gyors talajfogás, menetstabilizálás csökkenti a függesztett munkagépek 
rázkódását, melyek bármilyen magasságra, emelési magasság 
korlátozására, süllyedési mértékre beállíthatók. Ez mind hozzátartozik az 
alapfelszereltséghez.
A hárompont-függesztés üzemi paraméterei a jobboldali konzol kapcsolóival 
vezérelhetők; a kiválasztott értékek megjelennek a műszerfali kijelzőn vagy  
az  opcionális  i-Monitor kijelzőn. A  kerékcsúszásgátlás maximális mértéke 
egy külön gombbal állítható be.
A korszerű műszerek segítségével lehetőség van a traktor működésére és 
termelékenységére vonatkozó minden információ valós idejű követésére.

elsŐosZTályú hidraulikus rendsZer

maximális célsZerűség és könnyed hasZnálaT

nagy kapaciTású FüggesZTŐ
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 a részLETEkbőL
FAkAdÓ
FuNkCIONALÍTÁS. A  csúszásmentes  felületű   acéllépcsők   automatikus   megvilágítása a  

fülkeajtó  kinyitásakor  biztonságossá  és  könnyűvé  teszi  a  ki- és beszállást.
A fülkében ülve a vezető a nagy ablakfelületeknek  köszönhetően 320 
fokos láthatósággal rendelkezik, a kinyitható  redőnyös  napfénytető pedig   
további   tágasság-érzetet  biztosít.  Az éjszakai  láthatóságot összesen 15 
munkafény garantálja - ebből hat elől, kilenc pedig hátul található.
Az új S-Class 2 fülke színvilágát a kárpitozás meleg szürkéje határozza 
meg; a kormány alumínium hatású  betétje, a többfunkciós  kartámla, 
mely csoportosítja az összes fő irányítóelemet, a rádióegység és a négy 
hangszóró pedig kihangsúlyozza a modern formavilágot.
Opcionálisan lehetőség van mechanikus vagy pneumatikus rugózásra, 
automatikus  klímavezérlésre, fűtött  visszapillantókra; a csomag  még 
kényelmesebb munkakörnyezetté varázsolja a vezetőfülkét  a hosszú 
munkanapok megkönnyítésére.

ötcsIllagos komfort
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Már alapfelszereltségként is a  vezetői  ülés  pneumatikus  rugózású 
és automatikus  pozícióbeállítással  rendelkezik.  Lehetőség  van az új 
aktív rugózású  ülés  megrendelésére,  mely  minden  eddiginél  jobb 
rezgéstompítást és vezetési  kényelmet  biztosít,  Az utasülés  szintén 
kényelmesebbé vált az új, párnázott kárpitozásnak köszönhetően. 
Összesen  14 állítható  fúvóka van elhelyezve  a fülkében,  így a nagy 
teljesítményű   légkondicionáló   berendezés  tökéletes   belső   klímát 
teremt minden körülmény között, a legmelegebb nyári hónapokban és 
jéghideg téli napokon is, gyors ablakpárátlanítással és jégleolvasztással. A 
fülkén belüli levegőminőség mindig kitűnő az oldalsó oszlopokba épített  
speciális szűrőknek köszönhetően (aktív szénszűrő is elérhető igény  
szerint),  melyek  gyorsan  eltávolíthatóak   tisztítás  vagy  csere céljából.

Az i-Monitor, a traktor  összes fő funkciójának új multimédiás megjelenítője 
egy könnyen és intuitív módon használható, kiválasztótárcsával rendelkező 
vezérlőpult.
A főmenüből  a felhasználó hozzáférhet  a traktorfunkciókhoz (hárompont-
függesztés, PTO, távoli szelepek, motor és ASM váltómű, fülkerugózás), a 
teljesítményadatokhoz (üzemanyagfogyasztás, termelékenység,   meg-
munkált  terület),   az  ISOBUS funkciókhoz  a kompatibilis   függesztett  
munkagépek  vezérléséhez,   valamint   az audio  és  kommunikációs  
funkciókhoz  (MP3 lejátszó  és  Bluetooth telefonaljzat).

csúcsminŐségű munkakörnyeZeT

csúcsTechnológia a műsZerFalon
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TökÉLETESEN 
BIZTONSÁGOS 
MuNkAVÉGZÉS
MINdEN 
köRNYEZETBEN

Az aktív és passzív biztonság  megnövelésének érdekében a Deutz-Fahr 
kifejlesztett egy olyan csomagot, mely a jelenleg elérhető legjobb tech-
nológiai megoldásokat nyújtja, kompromisszumok nélkül.
A Power-Brake szervófékrendszer  a maximális fékerő és legmagasabb 
szintű  vezetői  kényelem  szinonimájává  vált. A vezetési  biztonságot az  
opcionálisan   felszerelhető   olajba   merülő   elülső   féktárcsák  is tovább  
növelik - a féktárcsák a személyautókéhoz hasonló  fékezési hatékonyságot 
biztosítanak, anélkül, hogy szükségessé válna az összkerékhajtás 
bekapcsolása.
Az i-Monitor rendszerrel kombinálva a 6. széria típusai videokamerával is  
elláthatók;  a  kamera   automatikusan  bekapcsol   hátramenetkor. Ez lehe-
tővé teszi a biztonságos manőverezést akár függesztett munkagépekkel is.

Innovatív, hatékony fékrendszer
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A LEGJOBB 
EREdMÉNYEkÉRT 
BÍZZA A MuNkÁT 
A TRAkTORRA.

Az   alapfelszereltségként  érkező  Comfortip  funkció  lehetővé   teszi 
a műveletsorrendek beállítását és előhívását (különös tekintettel a 
forgómanőverekre), további kézi beavatkozás nélkül.
Igény esetén  a  széria típusai    felszerelhetők  az opcionális  Agrosky 
műholdnavigációs  automatikus  vezetőrendszerrel, melynek legfejlettebb    
verziója  +/-   2  cm   pontosságú  helymeghatározásra képes. A szabványosított  
Isobus 11783 interfész gyors “plug and play” csatlakoztatást  biztosít a 
kompatibilis eszközök számára, feleslegessé téve a kiegészítő monitorok 
telepítését.
A sok kompatibilis kiegészítő és munkagép  miatt egy egyszerű 
csatlakoztatáshoz  van szükség mindössze a munkavégzés előtt. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nincs szükség többé  bonyolult elektromos  
csatlakozásokra, egyetlen  csatlakozó elegendő  az összes kiegészítő 
számára, mely úgy pénz-, mind időtakarékos megoldás.

kölTségcsökkenTŐ auTomaTiZálás
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MŰSZAKI ADATOK
6. SZÉRIA

6150.4 6160.4 6150 6160 6180 6190
MOTOR
Típus DEUTZ - TCD 4.1 L04 4V Tier 4i DEUTZ - TCD 6.1 L06 4V Tier 4i
Befecskendezés típusa  / nyomás Deutz Common Rail / 1600 bar Deutz Common Rail / 1600 bar
Hengerek / Lökettérfogat n°/cc 4 / 4038 6 / 6057
Jóváhagyott üzemanyag (i) Diesel, B100
Teljesítmény névleges fordulatszámon (ECE R-120) kW/hp 101/137 EK. 115/156 EK. 101/137 EK. 115/156 EK. 123/167 EK. 135/184 EK.
Névleges  fordulatszám rpm 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Maximális teljesítmény (ECE R-120) kW/hp 110/149 EK. 122/166 EK. 110/149 EK. 122/166 EK. 129/175 EK. 142/193 EK.
Teljesítmény (jóváhagyva ECE 2000/25/CE szerint) kW/hp 103/139 EK. 113/153 EK. 104/141 EK. 120/163 EK. 128/174 EK. 142/193 EK.
Konstans  teljesítményleadási tartomán rpm 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100
Maximális nyomaték Nm 605 672 605 672 740 820
Max. nyomaték fordulatszám rpm 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Üzemanyagtartály űrfogat l 230 300
AdBlue üzemanyagtartály űrfogat l 28 35
VÁLTÓMŰ
Sebességfokozatok száma 24 / 24 és 40 / 40
Powershift sebességfokozatok száma 4
Csúcssebesség 40 / 50
Sebességkiegyenlítés std
Power Shuttle Többlemezes kuplung modulációs vezérléssel
Elülső tengelyfelfüggesztés opc
ASM std
PTO
Hátsó PTO sebesség rpm 540/540E/1000/1000E
PTO vezérlés  sárhányókon std
Elülső PTO sebesség rpm 1000
HIDRAULIKUS EMELÉS
Maximális emelőkapacitás (elülső / hátsó) kg 3800 / 9240
Függesztési kategória II/III
hárompont-függesztő vezérlés  sárhányókon std
Radar opc
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MŰSZAKI ADATOK
6. SZÉRIA

6150.4 6160.4 6150 6160 6180 6190
HIDRAULIKUS RENDSZER
Rögzített térfogatkiszorításos szivattyú  (std) l/min 83
Változó térfogatkiszorításos terhelésérzékelő szivattyú l/min 120
Távoli szelepek (std / opc) 4/7
Vezérlés sárhányókon standard “P” verziók esetében
Dedikált kormányzás szivattyú l/min 42
FÉKEZÉS ÉS KORMÁNYZÁS
Szervofékek std
Olajba merülő féktárcsák, elülső és hátsó opc
Pneumatikus / hidraulikus utánfutó fék opc
ABRONCSOK
Ellenállás elülső / hátsó abroncsok 18.4R38 / 16.9R24 16.9R28 / 20.8R38 18.4R38 / 16.9R24 16.9R28 / 20.8R38 16.9 R28 / 20.8 R38 16.9 R30 / 650/65 R42
FÜLKE
S-Class 2 vezetőfülke “meleg szürke” belsővel std
PowerComS  könyöktámla standard “P” verziók esetében
Műveletsorrend programozás (Comfortip) standard “P” verziók esetében
ISO-busz interfész  és ISO-busz aljzat opc
i-Monitor opc
Párnázott utasülés opc
MÉRETEK ÉS SÚLY
Tengelytáv mm 2419 2647 2767
Hossz mm 4300 4686 4806
Szélesség mm 2500 2500 2500 2500 2500
Súly kg 5500 5670 5740 5870 6360 6660
Maximális engedélyezett súly kg 9500 10000 9500 10000 11000 12000

A műszaki adatok és képek csupán tájékoztató jellegűek.  A termékek folyamatos továbbfejlesztése érdekében a DEUTZ-FAHR fenntartja a termékspecifikációk előzetes értesítés nélküli 
megváltoztatásának jogát.
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