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DEUTZ-FAHR: mida ja miks? 



Tants ümber (Deutz-Fahr) 

aurukatla 
JATIINA OÜ 

 
DEUTZ-FAHR kaubamärgi 

volitatud maaletooja  
Tehasegarantii 

Professionaalne hooldus 
Originaalvaruosad  
(kiire tarne) 

Masinate ja teeninduse 
õiglane hind 
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Sampo Grupp solgib traktoriturgu  
(väidetav Agrimarketi esindaja 

Eestis) 
 

Ei oma maaletooja õigusi 

Ei saa pakkuda tehasegarantiid 
Puudub otse juurdepääs varuosadele 

(kallim, aeglasem) 
Vahendajana ei paku parimat masinate 

ja teenuse hinda 
 

Ostetud masinal puudub kindel 
tulevik! 

 



Masinamüügi meeskond täienes 
Tõnu Veiram        Tarmo Heidemann 

Tel. 5333 8847          Tel. 5886 
6014 
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Miks Deutz-Fahr? 
•JATIINA OÜ- Tubli eestimaine firma, turuliider 
haakeseadmete müüjana 

 
•DEUTZ-FAHR traktorid -Euroopa müügitabelites 

alati esikolmikus 
 
•Hinnatud saksa tippkvaliteet - DEUTZ Ag 
mootoreid kasutavad ka konkurendid (Fendt); ZF 
käiguosa kasutavad enamus konkurente 
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Deutz versus konkurendid 

Deutz Common rail küttesüsteem. 

 
 Topeltpumbad. Kütuse etteande rõhk 
ühtlasem. 
 Vähem ülekoormust ja kulumist, 

kasutades kahte pumpa 
 Pumpasid “õlitab” mootori õli, mitte 
diiselküte. Pumpade määrimine ei sõltu 
diiselkütuse kvaliteedist. 

  

NEF Common rail küttesüsteem. 

 
× Üks kütusepump 

 
 
 
× Pumpa “õlitab” vaid 

diiselkütus.Tundlik kütuse 

kvaliteedile ja riketealtim.  
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DLG Powermix tests – Tier 4i engines

Tier 4i mootorid. Sõltumatu testi tulemused.

Deutz 6.0L

245g/kW hr

NH T7.270

261 g/kW hr

Deutz 7.8L

240 g/kW hr

Case

Magnum 340

258 g/kW hr

JD 8335R

261 g/kW hr

Deutz
L6-V4 2013

261 g/kW hr

Urea/% diesel 
8.9

Urea/% diesel 
6.0

Urea/% diesel 
11.25

Urea/% 
diesel 5.1

- -



Milliseid traktoreid pakume?  
Alates 120 hj vaid Saksa tehasest 

•39...340 hj, 2015. aastast kuni 440 hj 
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Millega üllatab Deutz-Fahr 2014? 

Uus, 9.seeria, 270...340 hj 
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2015.a 
11-seeria 
350...440 hj 



Deutz-Fahr Agrofarm 
seeria 

•Lihtne, vastupidav, 
soodne  
•Ideaalne väike- ja 

keskmistele 
ettevõtetele, nii farmi 
kui ka põllule 

•85...110 hj 
•Astmevaba (TTV) 
käiguosa 

•PowerShift  
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Deutz-Fahr 5-seeria 

•Väike- ja keskmistele 
ettevõtetele, nii farmi 
kui ka põllule 

•100...130 hj 
•Astmevaba (TTV) 
käiguosa 

•PowerShift  
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5C-seeria, 90...120 
hj,mehhaaniline või PowerShift 
jõuülekanne 
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DF 6. ja 6TTV-seeria  

•Astmevaba (TTV) käiguosa 
•PowerShift käiguosa 

•40/50 km/h 
•100% biodiisli valmidus 
•120...190hj 
•540/540E/1000/1000E JVV 
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DF 7. ja 7TTV-seeria 

•Astmevaba (TTV) käiguosa 
•PowerShift käiguosa 

•40/50/60 km/h 
•100% biodiisli valmidus 
•200...250 hj 
•540/540E/1000/1000E JVV 
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2 püsikiirust salvestatavad, konkurentidel vaid 1 15 



HAUER – tehnikat kõikidele Eestis 
müüdavatele traktoritele! 
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Seega tagame Teile: 
Kvaliteetse valiku traktoritest ja 

haakeseadmetest 
Samas võimsusklassis enamasti rohkem 

sisu kui konkurentidel 
Tipptasemel müügi (6-liikmeline 

meeskond) ja hoolduse (1 tehnik 30 
traktori kohta) 

Garantii ja originaalvaruosad 
Vajadusel ostu finantseerimise 
Tuntava säästu Teie rahakotis! 
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Edukat algavat 
hooaega! 
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