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2006...2014 aasta  
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Miks meilt masinaid? 
•JATIINA OÜ- Tubli eestimaine firma, turuliidrite seas 

haakeseadmete müüjana 

•Müügitoppi ka DF-ga (uus esindus, servis etc) 

•DEUTZ-FAHR masinad -Euroopa müügitabelites alati 

esikolmikus 

 

•Hinnatud saksa tippkvaliteet - DEUTZ Ag mootoreid 

kasutavad ka konkurendid (Fendt, Manitou jt); samuti ZF 

käiguosa  
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JATIINA OÜ 
 

DEUTZ-FAHR jt kaubamärkide maaletooja  

Tehasegarantii 

Professionaalne hooldus 

Originaalvaruosad  

(kiire tarne) 

Masinate ja teeninduse õiglane hind 

Kindel koostööpartner 
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Miks meilt masinaid? 
•Pakume terviklahendust kogu aastaringse tsükli jaoks: 

•TRAKTORID (DEUTZ-FAHR) 

•Mullaharimine (AMAZONE) 

•Külv ja väetamine (AMAZONE) 

•Lägalaoturid (KIRCHNER) 

•Söödavarumine (KRONE, KIRCHNER) 

•Väetised, kemikaalid (müük) 

•Seemned (müük), vili, raps jm (ost, müük, 

vahendamine) kuivatamise ja ladustamise teenus) 

•Kiled, nöörid, võrgud jpm 
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DEUTZ-FAHR valikus traktorid, 

teleskooplaadurid, kombainid 



Miks Deutz-Fahr? 

Saksa kvaliteet 

Saksa tippinsenerid 

Itaalia hinnatud disain 



Kuhjaga auhindasid 



Millega üllatab Deutz-Fahr 2015? 

Uus, 9.seeria, 270...340 hj 
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Vaata silmailu! 

Kapott 

https://www.youtube.com/watch?v=06756Wb0bPQ
https://www.youtube.com/watch?v=UOXVvpORi_I


Teleskooplaadurid Deutz-Fahr Agrovector 
liikuv pilt 

http://www.youtube.com/watch?v=izmWkR18cGM 
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AGROVECTOR mudelirivi: 

25.5 

29.6 

29.6 LP (madal versioon) 

33.7 

35.7 

37.6 

37.7 

 

Käiguosa 

30 ja 40 km/h 

Powershift ja astmevaba 

 

DEUTZ 3.6L mootorid 

102 ja 123 HJ 

https://www.youtube.com/watch?v=izmWkR18cGM
http://www.youtube.com/watch?v=izmWkR18cGM


Deutz Common Rail kütusesäätlik toitesüsteem 

Deutz Common rail ühisanum-sissepritse 

 

 Topeltpumbad. Kütuse etteande rõhk 

ühtlasem. 

 Vähem ülekoormust ja kulumist, 

kasutades kahte pumpa 

 Pumpasid “õlitab” mootori õli, mitte 

diiselküte. Pumpade määrimine ei sõltu 

diiselkütuse kvaliteedist. 

  



Deutz AG SCR mootorite eelised 

Hinnatud madala kütuse erikulu poolest 

www.dlg.org/tractors.html 

(Fendt, Manitou jm kasutavad Deutz mootoreid) 

 

SCR (AdBluega mootorid)- vastavad rangetele 

heitgaaside normidele (Tier 4i, 4 ) 

Puhtam põlemine mootoris = (8...10 % enam võimsust) 

Väiksem kütusekulu (3...5% EGR mootoritega võrreldes) 

= OLULINE RAHALINE VÕIT 

 

AdBlue kulu 3...8 % diiselkütte kulust 

(400 l diisli kohta 10...30 l AdBlue’d) 
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http://www.dlg.org/tractors.html


AdBlue versus EGR  

SCR 

EGR 

Lisajõudlus 

Mootor arendab maksimumvõimsuse 
tagades samas madala heitgaaside 
eraldumise normi. TULEMUS – Suurem 
võimsus. 

Väiksem kütusekulu 

Heitgaasidevaba kütteseguga töötab 
mootor ökonoomsemalt. 
Mootori pikem tööiga 

Töökindlam mootor, kuna heitgaase ei 
juhita süsteemi tagasi. 

Lisavedeliku vajadus 

SCR vajab AdBlue vedelikku. 

+ 

+ 

+ 

- 

Puudub vajadus lisavedelikule 

EGR süsteem ei vaja AdBlue vedelikku. 

Suurem jahutuse vajadus 

Kuni 30% osas retsirkuleerivad 
heitgaasid vajavad mahukat 
jahutussüsteemi, seda eriti raske 
koormuse režiimil. 

Väga kõrge heitgaaside temperatuur 

Perioodiline tahmafiltri puhastamine 
mootori töötamisel põhjustab väga 
kõrgeid töötemperatuure 
(süttimiseoht). 

Täiendav hooldevajadus 

Mootori filtrite ja muude osade 
kõrgendatud hoolde ja kontrolli vajadus 

+ 

- 

- 

- 



Üks huvitav katse: kütusekulu võrdlus, mitteametlik, kinnitamata  

 

Katse viidi läbi Saksamaal, Lauingenis. 

Mõlemad masinad vedasid 6m haakeseadet 
 

X-Traktor (Konkurent) 

Deutz 6TI / 6056 cc 

Emission treatment – SCR 

Max. Power (ISO) – 246hp 

Astmevaba jõuülekanne 

Agrotron TTV 7250 

Deutz 6TI / 6056 cc 

Emission treatment – SCR 

Max. Power (ISO) – 238hp  

ZF astmevaba jõuülekanne 



Üks huvitav katse: kütusekulu võrdlus  

Mõlemal traktoril oli kütusekulu määramiseks 

skaalaga mõõdik ja traktori kütusepaagist sõltumatu 

kütuse etteanne.  

 

Testi eel täideti mõlemad näidikud servani kütusega.  

Mõlemad masinad töötasid täpselt 6 minutit. 

Masinad töötasid kõrvuti, samal kiirusel, sama tööd 

tehes, samal töösügavusel. 



Üks huvitav katse: kütusekulu võrdlus  

TULEMUS 

Konkurent 

Kütusenäidik: 6 
DF TTV 7250 

Kütusenäidik 7 

Deutz-Fahr kulutas u 1 liitri vähem kütet 6 minuti jooksul. SEEGA: 

 

60 minutit (1 tund) tähendaks see 10 liitrit 

 

10 tunnisel pideval töötamisel võrduks see peaaegu 100 liitriga 

 

100 liitrit päevast kokkuhoidu on midagi väärt! (6 päevaga Kanaaridele!) 



ZF S-Matic transmissioon 
Max. 50% hüdrauliline juhtimine 

igas asendis (põllul või ka transpordil) 
 

Otimaalne efektiivsus tagatud 4 
planetaarülekandega 

X-traktor 
×Max. 100% hüdrauliline käitus. Madal 
efektiivsus põllutööde kiirusel, raskel 

veol. 
×Umbes 85 % osas hüdrauliline käitus 7 

km/h põllutöö korral 

Millest see erinevus tuleb: 

DEUTZ-FAHR versus X-konkurent 

Mida rohkem toimib käigukast hüdraulikal  

seda vähem efektiivsem see on! 



MECHANICAL 

50% 

100% 100% 

50% 

0% 0% 

0 5 50Kph 10 

HYDRO 

HYDRO 

MECHANICAL 

50% 

100% 

0% 

0 5 50Kph 20 10 15 

NÄIDE. 

Põllutööl,  liikumiskiirus 5 km/h. 

X-traktoril on umbes 90% osas kasti hüdrostaatiline käitamine 

SDF  (ZF)transmissioonil on umbes  90% osas kasti mehhaaniline lukustamine  

 Põllutööde kiirusvahemikus on ZF transmissioonil suurem efektiivsus 

20 

Millest see erinevus tuleb: 

DF (ZF) versus X-traktor 

X-traktor 



Milliseid traktoreid pakume?  
Alates 120 hj vaid Saksa tehasest 

•39...340 hj, tulevikus kuni 440 hj 

20 



UUS! Ideaalne põllule ja farmi! 

Deutz-Fahr 5, 5C,5G ja 5D-seeria 
•Väike- ja keskmistele 

ettevõtetele, nii farmi kui ka 

põllule 

•80...130 hj 

•Astmevaba (TTV) käiguosa 

•PowerShift  

•Mehhaaniline 
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DF 6.ja 6TTV-seeria  

•Astmevaba (TTV) käiguosa 

•(Auto)PowerShift käiguosa 

•40/50 km/h 

•100% biodiisli valmidus 

•120...190hj 

•540/540E/1000/1000E JVV 
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UUS! DF 6-seeria C-SHIFT 

•Nn robotkäigukast 

•40/50/60 km/h 

•100% biodiisli valmidus 

•140...190hj 

•540/540E/1000/1000E JVV 
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DF 7 TTV-seeria 

•Astmevaba (TTV) 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 26 



AgroSky (TopCon) GPS lahendused 
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Täppisviljelus iMonitor on TopCon toode! 

Täpsus: 30 cm (vabavaraline) 

        10 cm (Omnistar) 

        2  cm (baasjaam, ka virtuaalne 



DEUTZ-FAHR (SHELL)õlid, 

määrdeained 
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HAUER – tehnikat kõikidele Eestis 

müüdavatele traktoritele! 
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STOLL laadurid, tehnika kõikidele 

Eestis müüdavatele traktoritele! 

30 



SAUTER ripp-süsteemid, 

tugitalad jm 
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MEIREN SAHAD 
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HUMUS HAAGISED 
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RULOONIHAAGISED, kandevõime kuni 11.5 T 

KALLURHAAGISED 

Kandevõimega 7, 9, 12 ja 18 T 



Seega tagame Teile: 

Samas võimsusklassis enamasti rohkem sisu 

(turul mängitakse palju hobujõududega) 

Kiire, 24/7 hoolduse (1 tehnik 30 traktori kohta, 

tavaliselt enamasti 1:50 ja enam) 

Garantii  

Kiirelt ja parima hinnaga originaalvaruosad 

Vajadusel ostu finantseerimise 

 

TULEMUS: Tuntav sääst Teie rahakotis! 

34 



Julge eristuda, vali DEUTZ-FAHR! 
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einar@jatiina.ee 

Kontakt: 514 2334 

Hinnad on nagu? 

Väikesed lapsed: kasvavad kiirelt ja märkamatult   

mailto:einar@jatiina.ee

