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ÚJ KORSZAK
A
TERMELÉKENYSÉGBEN.

PÁRATLAN
TELJESÍTMÉNY,
HATÉKONYSÁG ÉS
TERMELÉKENYSÉG.
A DEUTZ-FAHR újabb választ ad a modern mezőgazdaság egyre szigorúbb elvárásaira, amelyek sokkal nagyobb teherbírású és többféle feladat elvégzésére alkalmas traktorokat igényelnek, mint korábban bármikor.
A legmodernebb technológiát és a teljesítményt, valamint a kategória csúcsát jelentő traktorok vonóerejét tökéletesen egyesítő, új
9-es sorozat rendkívüli teljesítményt kínál magas fokú kényelemmel
párosítva. A verhetetlen termelékenységű és hatékonyságú gépekből álló új 9-es széria nem ismer kompromisszumokat.

A TECHNOLÓGIA ÉS
A FORMATERVEZÉS
TERMÉKE.
TÍPUS

Ezt a traktorcsaládot, amelynek négy tagja kimagasló teljesítményt
nyújt minden körülmények között – a munkagépek vontatásától
kezdve a TLT-vel végzett munkákon át a közúti szállításig –, rendkívüli sokoldalúság és kiváló irányíthatóság jellemzi. Az új 9-es széria ös�szetéveszthetetlen stílusa a Giugiaro Design céggel való díjnyertes
együttműködés eredménye; kívül merész és esztétikus vonalak jellemzik, belül pedig egyedi kialakítású, a gondos fejlesztő munkának
köszönhetően kategóriájában a legjobb ergonómiát kínáló belső tér
várja a kezelőt.

9270 TTV

9290 TTV

9310 TTV

Motor

Deutz

Típus

TTCD 7.8 L06

Károsanyag-kibocsátási
besorolás
Hengerek száma/ szám/cm³
hengerűrtartalom

9340 TTV

Tier 4
6/7755

Maximális teljesítmény

kW/LE

201,7/274 216,7/295 229,7/312 247,1/336

Teljesítmény névleges
motorfordulatszámon

kW/LE

189,5/258 203,5/277 217,5/296 232/315

(ECE R-120 szabvány szerint)

típus

NAGYNYOMÁSÚ TURBÓFELTÖLTŐ
ELEKTRONIKUSAN VEZÉRELT
WASTEGATE SZELEPPEL
NAGYNYOMÁSÚ DEUTZ
COMMON RAIL KÖZÖS NYOMÓCSÖVES BEFECSKENDEZŐ RENDSZER (2000 BAR)
GENERÁTOR

STRAPABÍRÓ
MOTORBLOKK

OLAJSZŰRŐ

ÜZEMANYAG
SZŰRŐ

ALACSONY NYOMÁSÚ
TURBÓFELTÖLTŐ

LÉGBESZÍVÓ CSONK

KLÍMAKOMPRESSZOR

CSÚSZÁSMENTES ÉKSZÍJHAJTÁS

100% HAJTÓTELJESÍTMÉNYLEADÁS AZ ELÜLSŐ TLT-NÉL

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
OLAJHŰTŐ

RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY.
A lenyűgöző 7,8 literes, 6 hengeres, hengerenként 4 szelepes, ikerturbós, töltőlevegő-visszahűtős, beépített elektronikus vezérléssel
rendelkező DCR (Deutz Common Rail) közös nyomócsöves befecskendező rendszerrel szerelt Deutz TTCD motorban DPF szűrővel
kombinált SCR szelektív katalitikus redukciós kipufogógáz-utókezelő rendszer teszi lehetővé, hogy az erőforrás teljes mértékben megfeleljen a Tier 4 Final előírásoknak. A 2000 bar-os befecskendezési
nyomás a kiváló égési hatásfok eléréséhez optimális üzemanyagporlasztást biztosít a hengerekben. Az elektromosan nyitó motorburkolat egyszerűbb, biztonságosabb és könnyebb karbantartást
tesz lehetővé. A nagyméretű üzemanyag- és AdBlue® tartály (600
és 60 liter) még a leghosszabb és legnehezebb munkanapokon is
több mint elegendő üzemanyag-tartalékot biztosít.

liter

IKER-TURBÓFELTÖLTŐ.
Állandó nyomatéktartomány: 900–1 800 ford./perc

Nyomaték (Nm)

Power Boost (teljesítményrásegítés)
+20 LE többletteljesítménnyel

Teljesítmény (kW)

Az ikerturbós (twin turbo) technológia révén ezek a Deutz 7,8 literes motorok rendkívül erősek. A teljesítmény növelésén kívül ez a
technológia az alacsony motorfordulatszámon jelentkező turbólyuk problémáját is megoldja azoknál a motoroknál, amelyeknek a
nagy teljesítményeket magasabb fordulatszámon kell leadniuk. A
rendszer alapját két különböző méretű turbófeltöltő képezi, amelyek sorba kapcsolva működnek a kombinált sűrítés érdekében.
Alacsonyabb motorfordulatszámon a beszívott levegő átáramlik
a nagyobb turbófeltöltőn, és a kisebb turbófeltöltő összesűríti azt.
Közepes motorfordulatszámnál a nagy turbófeltöltő elősűríti a levegőt, amit a kisebb turbófeltöltő tovább sűrít, míg a nagyobb
motorfordulatszámoknál csak a nagy turbófeltöltő végzi a levegő
sűrítését. Az eredmény pedig egy olyan nyomatékgörbe, amely
már 900 ford./perc fordulatszámon eléri a kimagasló 1200 Nm-es
nyomatékot, ami a motor teljes üzemi tartományában állandó
marad.

Fordulatszám (ford./perc)

VERHETETLEN A SZÁNTÓFÖLDÖN,
FÉLELMETES A KÖZÚTON

60 km/h
mindössze
1780 ford./perces
motorfordulat
számon

ÚJ TTV SEBESSÉGVÁLTÓ
Az új, 4-féle mechanikus áttétellel rendelkező ZF Terramatic TMT 32
fokozatmentes sebességváltó minimálisra csökkenti a hidrosztatikus
teljesítményigényt, hogy a hidrosztatikus sebességváltó nyújtotta
kényelmet a mechanikus sebességváltóra jellemző hatékonysággal párosítsa. Ennek eredményeként a traktor mind a szántóföldön,
mind a közúton páratlanul gazdaságosan üzemeltethető, miközben
a sebességváltó minden körülmények között az optimális hatékonyságot nyújtja. A piactól függően a végsebesség 60 km/h (amelyet
a gép mindössze 1780 ford./perc-es motorfordulatszám mellett ér
el), 50 km/h (1480 ford./perc) vagy 40 km/h (1350 ford./perc) lehet.
Az új Trailer-stretch funkció révén a sebességváltó még meredek,
lejtős terepviszonyok esetén is optimális fékezést biztosít a traktor és
a hozzá csatlakoztatott munkagép, illetve pótkocsi között.
TLT
A választható 3 TLT fordulatszám (540E/1000/1000E), amelyek mindegyike elektrohidraulikus és progresszív módon kapcsolható, minimális üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé.

INNOVÁCIÓ ÉS
BIZTONSÁG A MAXIMÁLIS
TERMELÉKENYSÉG
ÉRDEKÉBEN.
FÉL-AKTÍV FELFÜGGESZTÉS ÉS KÜLSŐ TÁRCSAFÉKEK
A teljesen új, nagy igénybevételre tervezett Heavy Duty első és hátsó híd (amelyek
könnyen felszerelhetők ikerkerekekkel is) innovatív műszaki kialakításának köszönhetően a 9-es széria lenyűgöző ereje hatékonyan jut el a talajra. A Dana 770 első tengely automatikusan vezérelt fél-aktív felfüggesztése révén a traktor még nagyobb
sebesség mellett is finoman gurul, gyorsan reagál a kezelő műveleteire, és hihetetlenül kényelmesen vezethető.
A fékrendszer még nehéz terhek vontatásakor is erős és biztonságos. A rendszer
alapfelszereltségéhez tartozik a minimális pedálnyomásra is nagy fékerőt kifejtő Power Brake fékrásegítő, valamint az EPB (elektromos rögzítőfék), amelynek köszönhetően a rögzítőfék behúzása és kioldása még egyszerűbben és kevésbé megerőltető
módon oldható meg. Feláras tételként a traktor első tárcsafékekkel és ABS rendszerrel is szerelhető (az ABS alapfelszereltség a 60 km/h csúcssebességű változatokon).

Négykerékfékezés

l/perc

ERŐS ÉS GYORSAN REAGÁLÓ
HIDRAULIKUS SZÍV.
A zárt hidraulika-rendszer egy 200 bar nyomáson 210 l/perc térfogatáramot szállító, terhelésérzékelős szivattyúval büszkélkedhet.
A rendszer akár 8 kihelyezett hidraulikaszeleppel is felszerelhető (6
hátsó és 2 elülső), amelyek mindegyike elektronikus áramlásszabályozással és időzítő funkcióval rendelkezik. A hidraulika-rendszer 90
literes olajtartálya független a sebességváltó tartályától, így elkerülhető, hogy a kihelyezett hidraulikaszelepektől por és szennyeződés kerüljön a rendszerbe, amely a sebességváltó alkatrészeinek
sérülését okozná.

LENYŰGÖZŐ
EMELŐERŐ
A TELJES NYUGALOM
ÉRDEKÉBEN.
Ezek a traktorok a hátsó függesztőszerkezetnél akár 12 000 kg tömeg felemelésére is képesek. A vegyes üzemmód, az úsztatott
üzemmód és a kerékcsúszás- (slip-) szabályozás mellett az EHR
elektronikus függesztőmű-vezérlő rendszer vonóerő- és helyzetszabályozási funkciókat is kínál. Az EHR rendszer által végzett további
funkciók: gyors talajba hatolás, a rugózás vezérlése munkagépek
szállításakor, előre beállított emelési pozíció reteszelése, emelési
magasság korlátozása és a süllyesztési sebesség szabályozása. Az
első függesztőszerkezet emelőképessége a gyorscsatlakozóknál
5000 kg.

MAXIVISION VEZETŐFÜLKE:
PÁRATLAN KILÁTÁS ÉS
MEGVILÁGÍTÁS
A kiváló kilátáson túl a 9-es széria fülkéje sok más szempontból is példaértékűnek számít a kategóriájában: ilyenek például a felhasznált anyagok kiváló minősége, a kiváló ergonómiai jellemzők, továbbá a rendkívül kényelmes és végtelenül felhasználóbarát kialakítás. Az új, egy darabból készült
szélvédővel és kiváló minőségű anyagokkal (mint például a kormánykerék
elegáns és praktikus puha borítása) szerelt fülke kellemes és kényelmes
munkakörnyezetet biztosít. De ez még nem minden: a kiváló zajkomfort
érdekében a fülkét teljesen elszigetelik a motortértől. A színes, tükröződésmentes képernyővel ellátott munkamenet-képernyő az A-oszlopon található, ahol a vezető könnyen rálát anélkül, hogy le kellene vennie a tekintetét az előtte lévő terepről vagy az útról. Opcionálisan az iMonitor 2.0 12
„érintőképernyő is rendelkezésre áll, míg az Agrosky GPS alapú automatikus kormányrendszer és az ISOBUS későbbi csatlakoztatásának előkészítése már az alapfelszereltség része. Végül, de nem utolsósorban, ezekhez a
traktorokhoz halogén, LED-es vagy Xenon munkalámpák széles választéka
kapható, amelyek éjszaka is nappali fényviszonyokat teremtenek.
A tökéletesen elhelyezett fülkevilágítási rendszer kellemes munkakörnyezetet teremt, egyaránt fokozva a biztonságot és a termelékenységet.

9-ES SOROZAT

MŰSZAKI ADATOK
MOTOR
Gyártó
Típus
Károsanyag-kibocsátási besorolás
Hengerek száma/hengerűrtartalom
Iker-turbófeltöltő töltőlevegő-visszahűtővel
Elektronikus viszkokuplungos ventilátor
Deutz Common Rail (DCR) közös nyomócsöves befecskendező rendszer
Maximális teljesítmény (ECE R-120 szabvány szerint)
A névleges motorfordulatszámon elérhető teljesítmény (ECE R 120 szabvány szerint)
Motorfordulatszám maximális teljesítménynél
Max. motorfordulatszám (névleges)
Max. nyomaték teljesítmény-rásegítéssel
Max. nyomaték
Motorfordulatszám maximális nyomatéknál
Nyomatéktartalék
Üzemanyagtartály térfogata
AdBlue® tartály térfogata
FOKOZATMENTES SEBESSÉGVÁLTÓ
Típus
Sebességcsoportok száma
Max. haladási sebesség
Maximális sebességhez tartozó motorfordulatszám Overspeed 1
Maximális sebességhez tartozó motorfordulatszám Overspeed 2
Maximális sebességhez tartozó motorfordulatszám Overspeed 3
PowerZero
Beállítható haladási sebességértékek (CruiseSpeed)
Vezetési stratégiák (Automatikus/Kézi/TLT)
Eco/Power (Gazdaságos/Nagy teljesítményű) vezérlési mód
Terhelés alatt kapcsolható hidraulikus irányváltó
SenseClutch tengelykapcsoló

szám/cm³

bar
kW/LE
kW/LE
ford./perc
ford./perc
Nm
Nm
ford./perc
%
liter
liter

db
km/h
ford./perc
ford./perc
ford./perc
db

TLT 540ECO/1000/1000ECO
Elülső TLT 1000
TENGELYEK ÉS FÉKEK
Típus
Rugózott elülső híd
Elektrohidraulikusan kapcsolható elsőkerék-meghajtás
Elektrohidraulikus differenciálzár
ASM-rendszer
Hátsó fékezés DT-kapcsolással
Külső tárcsafékek
PowerBrake
Automatikus elektronikus rögzítőfék (EPB)

* Alapfelszereltség a 60 km/h csúcssebességű verziókon

ford./perc
ford./perc

1
2
3

túlpörgésgátló funkcióval (60 km/h Eco (Gazdaságos))
túlpörgésgátló funkcióval (50 km/h Eco (Gazdaságos))
túlpörgésgátló funkcióval (40 km/h Eco (Gazdaságos))

MŰSZAKI ADATOK
HIDRAULIKA-RENDSZER ÉS FÜGGESZTŐMŰ
Gyártó
Szivattyúteljesítmény (alapfelszereltség)
Zárt központú hidraulika-rendszer (terhelésérzékelés)
Max. hasznos olajmennyiség
Különálló kiegészítő olajtartály
Kihelyezett hidraulikaszelepek (hátsó+elülső)
Elektronikus hátsó függesztőmű
Hátsó elektronikus függesztőmű emelőképessége (alapfelszereltség/opcionális)
Elülső függesztőmű
Elülső függesztőmű emelőképessége
VEZETŐFÜLKE
Maxi Vision vezetőfülke
Légrugózás
Állítható/fűthető visszapillantó tükrök
Légkondicionálás
Automatikus légkondicionáló rendszer
Kiváló kilátást biztosító tető
MaxiCom multifunkciós kartámasz
Multifunkciós botkormány
Work Display (Munkamenet-vezérlő kijelző)
Világításvezérlő panel
iMonitor 2.0
Agrosky rendszer
ISO-Bus kompatibilis kialakítás
Comfortip Professional

l/perc
liter
Max. útszám

kg
kg

Max Comfort Dynamic Seat XL ++ (alacsony frekvenciájú, dinamikus rugózás)
Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ (dinamikus rugózás, alacsony frekvenciájú vízszintes lengéscsillapítás)
Max Comfort Dynamic Seat EVO Active + (aktív dinamikus rugózás, széles kivitel, aktív légkondicionáló rendszer)
Párnázott utasülés
Audio-rendszer és hangszórók előkészítése (kábelezés)
Halogén/LED/Xenon munkalámpák
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK
A következő méretű elülső gumiabroncsokkal:
A következő méretű hátsó gumiabroncsokkal:
Tengelytáv
Hosszúság
Magasság
Szélesség
Hasmagasság
Terheletlen tömeg elöl/hátul
Teljes terheletlen tömeg
Maximális megengedett elülső/hátsó tengelyterhelés
Maximális megengedett össztömeg

mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg

ALAP OPCIÓ

A Deutz-Fahr cég eredeti kenőanyagok és hűtőfolyadékok használatát javasolja.
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További információkért forduljon DEutz-FAHR márkakereskedőjéhez:

