
5G SEERIA

DEUTZ-FAHR
5080 G - 5090 G - 5100 G 
5090.4 G - 5105.4 G - 5115.4 G



SISSEJUHATUS
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ÄÄRMINE MITMEKÜLGSUS.
5G seeriaga pakub DEUTZ-FAHR ületamatu efektiivsusega traktoreid, 

kasutades uusimat tehnoloogiat kolme erineva jõusüsteemi taseme 

jaoks: HD (edasi arendatud Agrofarm tootevalik), MD ja LD (uued, 

kergemad, kompaktsemad versioonid). 5G seeria on varasemate 

seeriatega võrreldes edasi arendatud ja laiendatud, et pakkuda 

mistahes töötingimuste jaoks sobivat traktorivalikut. 

Maksimaalse mitmekülgsusega kaasaegsetel ja stiilsetel masinatel 

on paindlikud lisavõimalused, mis rahuldavad ka kõige nõudlikumate 

klientide vajadusi.

Lisaks sellele võimaldavad 5G seeria ainulaadsed omadused tagada 

ületamatu ohutustaseme kõikides töötingimustes.



FARMotion ühtse sissepritsega Tier4i mootor, 

3 või 4 silindrit, turbojahuti, 

koos DOC heitgaaside 

järeltöötlussüsteemiga.

4 või 5 käiguga ülekandesüsteem, 

paljude võimalike konfi guratsioonidega: 

kuni 60 kiirust mõlemas suunas ja 

võimalus sõita kuni 40 km/h ECO režiimis.

SenseClutch hüdrauliline sidur 

5 taseme juhtimiseks ning 

Stop&Go funktsioon.

Täispidurisüsteem 

ketastega kõigil 4 rattal.

55 l/min või 60ECO hüdraulikasüsteem.

Kuni 4 kiirusega jõusiirdesüsteem:

540/540ECO/1000/1000ECO.

Tõstevõime kuni 5400 kg 

sõltuvalt mudelist.

4 piilariga kabiin: 

ületamatu mugavus ja nähtavus, 

ideaalne tööks esilaaduriga.



“MÕÕTU EHITATUD” TRAKTOR
MAKSIMAALNE KOHANDATAVUS 

KLIENDI VAJADUSTEKS.
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KONFIGURATSIOONID
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• 5 mudelit (5090 G – 5090.4 G – 5100 G – 5105.4 G – 5115.4 G) 
• 3- või 4-silindrilised FARMotion mootoris 
• Maksimaalne tõstevõime 4500 kg 
• Maksimaalne lubatud koormus 6200 kg 
• Maksimaalne rehvisuurus 34”
 
MD versioonid on märkimisväärselt universaalsed, suurepäraselt tasakaalustatud kaaluga, mis parandab stabiil-
sust ja vähendab veelgi survet pinnasele. Neil masinatel, mis sobivad ideaalselt puurimis- ja üldfarmitöödeks, 
on tugev alusraam ning koos maksimaalse tõstevõimega 4500 kg suudavad nad harida pinnast ja puurida või 
istutada ilma täiendava abi vajaduseta.

• 3 mudelit (5080 G – 5090 G – 5100 G) 
• 3-silindriline FARMotion mootor 
• Maksimaalne tõstevõime 4500 kg 
• Maksimaalne lubatud koormus 5800 kg (esipiduritega) 
• Maksimaalne rehvisuurus 30”
 
LD versioonidel on suurepärane kaalu/võimsuse suhe, mis muudab need eriti sobivaks mitte üksnes lagedal 
põllul töötamiseks (nt heinatöödeks), vaid ka esilaaduriga kasutamiseks. Standardse hüdraulilise siduriga ja 
hea maksimaalse kandevõimega GS ülekandesüsteem tagab, et need mudelid suudavad toime tulla paljude 
erinevate töödega. 
Lühike teljevahe ja suurepärane pöörderaadius tagavad LD versioonide parema manööverdusvõime kitsastes 
oludes, kerge kaal aga vähendab survet pinnasele, parandades vilja ja taimede kasvutingimusi.

HP 80 90 100 110 120

5G HD

5G MD

5G LD

LS, GS

LS, GS

LS, GS

2 WD: kaherattavedu - DT: neljarattavedu (topelttõmme)            3 silindrit        4 silindrit

2 WD / DT 2 WD / DT 2 WD / DT

DT DT 2 WD / DTDT DT

2 WD / DT 2 WD / DT 2 WD / DT

• 3 mudelit (5090.4 G – 5105.4 G – 5115.4 G) 
• 4-silindriline FARMotion mootor 
• Maksimaalne tõstevõime 4800 kg (mudelil 5115.4 G 5400 kg) 
• Maksimaalne lubatud koormus 7500 kg 
• Maksimaalne rehvisuurus 38”
 
4-silindriliste mootoritega HD versioonid on kõige tugevamad: need on ehitatud spetsiaalselt pideva raske 
põllutöö tegemiseks.
Need on ideaalsed masinad töötamiseks raskel maastikul ja lagedatel põldudel (kündmisest äestamiseni).
Ent neid saab kasutada ka põllukultuuride harimiseks, koristamiseks ja vedamiseks.



MOOTOR
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FARMOTION MOOTOR:
100% PÕLLUMAJANDUSLIK.
Tänu märkimisväärsetele investeeringutele teadus- ja arendustegevusse 

ning koostööle Austria fi rmaga AVL, kes on suurim ja kaasaegseim 

soojust absorbeerivate mootorite arengule spetsialiseerunud sõltumatu 

ettevõte, võib DEUTZ-FAHR uhkelt esitleda uusimat FARMotion 

mootorit, mis on välja töötatud spetsiaalselt kaasaegse põllumajanduse 

jaoks ja vastab juba Tier4i heitgaasistandardile. Uues mootoris 

kasutatakse ülikaasaegset tehnoloogiat, et tagada tipptasemel jõudlus, 

töökindlus ja vastupidavus. Saadaval 3 või 4 silindriga, elektrooniliselt 

juhitava ühtse sissepritsesüsteemiga (2000 bar), vahejahutiga 

turbolaaduriga ning DOC heitgaaside järeltöötlusega.

Selle esmaklassilise mootori oluliseks omaduseks on kompaktne suurus, 

mis võimaldab masinal kergesti manööverdada ja tagab juhile parima 

nähtavuse.

FARMotion mootori erinevad versioonid suudavad tagada 

põllumajanduslikuks kasutuseks optimaalse väändemomendi ja 

jõukõvera koos märkimisväärse kütusesäästuga, mida tõestab äärmiselt 

madal kütusekulu.

Kuigi mootoril on sama moodulehitus nagu selle 1000 seeria 

eelkäijatel, on uue FARMotion mootori eriliseks omaduseks väiksem 

töömaht (962 cm3), mille tulemuseks on väiksem sisehõõrdumine 

ja diiselkütuse kulu. 5G seerial on 2887 cm3 3-silindriline versioon 

maksimaalse kompaktsuse ja manööverdusvõime tagamiseks ning 

3849 cm3 4-silindriline versioon, mis tagab suurema tõmbevõime.



DOC - (diisli oksüdeerumise katalüsaator): Heitgaaside oksüdeerumise katalüsaator 

(DOC) aitab vähendada saastekoguseid “katalüütilise käsnaga”. See muudab põlemata 

jäänud süsivesinikud (HC), lämmastikoksiidid (NO) ja süsinikoksiidi (CO) süsinikdioksii-

diks, lämmastikuks ja veeks veeauru kujul. Erinevalt diisliosakeste fi ltritest (DPF) suudab 

DOC säilitada efektiivsuse kogu mootori tööea vältel ilma regulaarse hoolduse või ak-

tiivse regenereerimise vajaduseta.

EGR - (välisgaasiringlus): osaline väline heitgaaside ringlussüsteem võimaldab vähen-

dada oluliselt lämmastikoksiidide (NOx) sisaldust, mis on üheks peamiseks diiselkütuse 

põlemisel tekkivaks saasteaineks. Mootori juhtpaneelilt reguleeritav jäätmelüüs võimal-

dab saata põlemiskambrisse tagasi üksnes selle heitgaasielemendi, mis on vajalik NOx 

heitkoguse vähendamiseks mistahes mootori tööolukorras. Ringlusse suunatud heitgaa-

sid jahutatakse spetsiaalse vahejahutiga, et vältida põlemisjõudluse langust ja kütuse-

kulu suurenemist.

HEITGAASID KONTROLLI ALL
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Kütusesüsteemis kasutatakse uusi 7 avaga pihusteid ja ühtse sisse-

pritse tehnoloogiat maksimaalse töörõhuga kuni 2000 bar. See 

tagab kohese reageerimise ootamatule koormuse muutumisele ning 

vähendab samal ajal heitkoguseid. 

Äärmiselt paindlik ja sõltuvalt versioonist väändemomendi reserv-

väärtusega 30-35% FARMotion mootor on mõeldud eelkõige põllu-

majanduslikuks kasutamiseks. 

Uutes, tugevamates FARMotion mootorites kasutatakse paksemate, 

eemaldatavate hülssidega silindreid (et suurendada vastupidavust 

kavitatsiooni mõjule ning vähendada samal ajal müra ja vibratsiooni) ja 

uut terasest väntvõlli, mis muudab mootorid tugevamaks ja parandab 

tasakaalu. 

Uus mootoriplokk on tugevdatud, et tagada parem töökindlus ja 

vastu pidavus; eriti oluline on see siis, kui traktorile on paigaldatud 

esilaadur. 

FARMotion mootori regulaarne hooldus on nüüd äärmiselt lihtne tänu 

ühele mitmeotstarbelisele automaatse pingutusega rihmale (mida 

pole vaja käsitsi reguleerida) ja automaatsele hüdraulilise klapiga 

regulaatorile, mis on samuti hooldusvaba.

MAKSIMAALNE JÕUDLUS 
3 VÕI 4 SILINDRIGA



3 silindrit 4 silindrit

5G 5080 5090 5100 5090.4 5105.4 5115.4

 HD

 MD

 LD

Uued 7 avaga pihustid:
parem diiselkütuse 

pihustus, 

väiksem kütusekulu, 

heitkogus 

ja müra

Bosch ühtne sissepritse 
töörõhuga 2000 bar

Töömaht
962 cm3

Uue ehitusega 

terasest väntvõll: 

tugevam, parema 

tasakaalu ja väiksema 

vibratsiooniga

Paksem silindrisein: 

väiksem vibratsioon 

ja müra, parem 

vastupidavus 

kavitatsiooni mõjule, 

väiksem “väsimine” 

madalama mehaanilise 

ja soojusliku koormuse 

tõttu

Uusi mootoreid juhitakse tööolukorras elektrooniliselt: spetsiaalsed 

andurid jälgivad ja optimeerivad pidevalt kõiki tööparameetreid 

ning diiselkütuse sissepritset reguleeritakse, et tagada stabiilne töö. 

Reageerimine kiiruse ja koormuse muutustele on kiire, vahetu ja 

täpne. Käsigaasihoob ja mootori kiiruse programmeerimise funktsioon 

võimaldavad vastava töö jaoks vajalikku kiirust seadistada, hoida ning 

aktiveerida.

Uus mootor on hoolikalt ehitatud. Sellel on elektrooniliselt jahutatav 

ja reguleeritav väline EGR, mis on ühendatud DOC-ga (diiselkütuse 

oksüdeerimise katalüsaator), s.t. lihtsa diiselmootori katalüsaatoriga, 

mis tagab vastavuse kehtivatele heitgaasistandarditele. See ei ole 

diisliosakeste fi lter, mis võib tekitada heitgaasidele suurt vasturõhku 

ja vajab regulaarset aeganõudvat puhastamist, ega selektiivne katalü-

saatorseade, nagu näiteks SCR, mida tuleb kasutada koos lisavahendiga 

nagu näiteks AdBlue.



KÄIGU- JA JÕUSIIRDE-
SÜSTEEM
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ÕIGE KIIRUS 
IGA TÖÖ JAOKS.

LS versioonidel on sidur mehaaniliselt sünkroniseeritud, et tagada 

positiivne ülekandereaktsioon. GS versioonidel on sidurdus hüdrauliliselt 

reguleeritud 5 asendiga modulatsioonjuhtimisega; see variant on 

kasulik tootlikkuse ja ohutuse seisukohast, eriti juhul, kui masin peab 

sageli töötama esilaaduriga piiratud alal. Lisaks sellele on hüdraulilisel 

sidurisüsteemil kaks komplekti mitme kettaga õlitatud “Long Life” 

sidureid tagurdamiseks kiirusega kuni 13 km/h isegi koormuse korral. 

GS versioonidel on ka Stop&Go funktsioon, mis võimaldab peatada ja 

taaskäivitada traktorit ilma siduripedaali kasutamata.

5G seeria käigusüsteemi konfi guratsioonid on paindlikud ja tõhusad. 

 

4 ja 5 käiguga versioonid, kuni 4 töövahemikku (aeglane, kiire, aeglustav 

ülekanne ja tigukäigud), 2- või 3-käiguline Powershift käigukast, 

mehaaniline või hüdrauliline sidur: suur lisade valik pakub peaaegu 

piiramatuid võimalusi, suutes täita kõik töökiiruse vajadused. Praktikas: 

8 kuni 60 kiirust mõlemas sõidusuunas ning võimalus sõita 40 km/h 

säästurežiimis mootoriga.

 

Ainsa nupuvajutusega käiguhooval ja ilma siduripedaali kasutamata 

suudab Hi-Lo funktsioon vähendada (või suurendada) käigukiirust 

koormusel ligikaudu 16%. See võimalus on eriti kasulik väga ebatasasel 

maastikul töötades. 3 kiirusega Powershift käigukast kasutab sama 

meetodit, et vähendada veelgi ülekandesuhet, mis on abiks raskete 

koormate transportimisel ja nõlvadel. Kiirete ja korduvate toimingute 

hõlbustamiseks paikneb sidurihoob ergonoomilises positsioonis 

roolirattast vasakul.



Hüdraulilisel sidurihooval on kasulik modulatsioonjuhtimise funktsioon reaktsiooniaja muutmiseks vastavalt suunamuutusele. Rullratta abil 
saab seadistada 5 erinevat kiirustundlikkuse taset.

Elektrohüdraulilised lülitid jõusiirdesüsteemi aktiveerimiseks.
 

Käiguhoob Powershift süsteemi kiiruse muutmise nuppude ja 
ComfortClutch elektrohüdraulilise sidurinupuga.

Seadmete efektiivseks kasutamiseks on 5G seeria jõusiirdesüsteemil 

4 standardkiirust (540/540ECO/1000/1000ECO) koos elektro-

hüdraulilise aktiveerimisega. Lisavarustusse kuuluvale eesmisele 

jõusiirdesüsteemile, mis töötab standardsel kiirusel 1000 p/min, 

võib paigaldada esihaakeseadme. Jõusiirdesüsteemi valikuvõimalusi 

täiendab pinnakiiruse PTO spetsiaalse tagavõlliga.

 

Jõusiirdesüsteem on lihtne ja loogiliselt juhitav tänu elektrohüdrauli-

listele nuppudele parempoolsel konsoolil ja tagatiibadel. Mootori 

pöörete arvu näidatakse instrumendipaneelil, mis liigub koos rooliga, 

et tagada töökiiruste selge ja takistamatu nähtavus.

 

Elektrooniliselt juhitava haakeseadmega versioonidel võimaldab 

automaatse jõusiirde funktsioon peatada ja käivitada tagumine 

jõusiirdesüsteem automaatselt koos tagaühenduslüli tõstmise või 

langetamisega.



HÜDRAULIKA-
SÜSTEEM

12-13

TÄPPISJUHTIMISEGA 
HÜDRAULIKA.
 5G seeria sisaldab tõhusaid moodulehitusega hüdraulikasüsteeme. 

Standardsel avatud tsentriga süsteemil on 55 l/min pump koos 

maksimaalselt 4 (sealhulgas ühe elektrooniliselt juhitava) tagumise 

lisaklapiga. ECO variant seevastu kasutab kaht vooluregulaatoriga 

mehaaniliselt juhitavat pumpa, mis võimaldavad maksimumvoolu 

60 l/min ainult 1600 p/min juures, et tagada suur hüdrauliline vooluhulk 

väiksemal mootori kiirusel.

 

SDD tandempump on uusim innovatiivne hüdrauliline element, mille 

saab sisse ja välja lülitada roolisambal asuva nupuga. See võimaldab 

rataste täielikku pööramist aeglasel kiirusel rooliratta üksnes 2,2 

pöördega. See parandab manööverdamisvõimet kitsastes piirkondades 

ja esilaaduriga töötamisel.

Standardse tagahaakeseadme ühenduspositsiooni ja tõstmist juhitakse 

mehaaniliselt. Lisana on saadaval elektrooniline haakeseadme 

juhtimine (EHR). Haakeseade ei võimalda üksnes tõmbe/positsiooni 

kombineeritud funktsiooni, vaid suudab teostada ka kiiret pinnasetööd 

(ujuvasend) ning võnkesummutust tarvikute transpordi ajal koos 

3-punktilise haakeseadme, tõstekõrguse piiraja ja reguleeritava 

langetamiskiiruse juhtimisega. Selle maksimaalne tõstevõime taga on 

kuni 4800 kg (5400 kg mudelil 5115.4 G) ja ees 1850 kg.



Vooluhulk aktiveeritud ECO funktsiooniga

Vooluhulk desaktiveeritud ECO funktsiooniga

Sekundaarpumba kasutamine
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ESILAADUR

5G SEERIA JA ESILAADUR: 
VÕITJATE PAAR.
Kõikide tööde jaoks tarvilikud esilaadurid muudavad põllumehe 

igapäevategevuse lihtsamaks ja tootlikumaks. Need optimeerivad 

farmitöid, kus kasutatakse pidevalt traktorit koos laaduriga.

Tehases paigaldatud Loader Ready komplekt võimaldab kasutada 

traktori esilaaduri konfi guratsiooni täies mahus. Loader Ready komplekt 

koos kõikide 5G seeria ainulaadsete omadustega muudab need 

traktorid ideaalselt sobivaks kasutamiseks koos fi rma DEUTZ-FAHR 

esilaaduritega.

 TERVIKPAKETT
(Laaduri paigaldusraam, elemendid täiendavate elektri- ja hüdraulika-

süsteemide jaoks, integreeritud juhthoob) 

 +  tugev, kõrge maksimaalse koormustaluvusega esitelg. 

 +  60ECO hüdraulikasüsteem  

  (maksimaalne hüdrauliline vooluhulk ainult 1600 p/min juures).

 + hea nähtavusega kabiini katuseaken koos FOPS kaitsestruktuuriga. 

 +  SDD kiirroolisüsteem, 

  mis vähendab roolipöörete arvu poole võrra ja lühendab 

manööverdamisaega.

 +  Stop&Go funktsioon traktori peatamiseks

  ainult piduripedaalidega.

 



Nupud laaduriterminali juhtimiseks. Laaduri juhthoob on ideaalselt parempoolsesse konsooli integreeritud.

Nupud Stop&Go ja SDD funktsioonide aktivee-
rimiseks.

Täielik ülevaade esilaadurist iga nurga all.
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OHUTUS

OMA KLASSI PARIM OHUTUSE OSAS.
Ohutuse osas pole me midagi juhuse hooleks jätnud. Standardsel 

pidurisüsteemil on ketaspidurid igal eraldi rattal, mis välistab vajaduse 

esirattaveo automaatseks aktiveerimiseks. 

Kui on paigaldatud Parkbrake parkimispidur, peatab see traktori 

efektiivselt ja ohutult isegi väga järsul nõlval.

Diferentsiaallukustus ja esirattaveo aktiveerimisfunktsioon kuuluvad 

standardvarustusse; hüdrostaatilise roolisüsteemi pump on 

peahüdraulikasüsteemi pumbast eraldatud. 

Saadaval on spetsiaalne hea nähtavusega FOPS-kinnitusega katuseluuk, 

mis tagab juhile maksimaalse kaitse esilaaduri kasutamisel juhuslikult 

kukkuvate objektide eest.

Oleme arvestanud ka keskkonnaga: kogu 5G seerial on “tõmbe-tõuke” 

klapiliitmikud (mis võimaldavad hüdrovoolikute ühendust isegi surve 

all). Neil kõigil on tilgakogur õli jaoks, mis võib ühendamise käigus 

lekkida.

Meie eesmärgiks on tagada täielik ohutus, hoides hoolika kontrolli 

all kõiki traktori põhifunktsioone: haakeseade, jõusiirdesüsteem 

(dubleeritud ka tagatiibadel) ja hüdraulikasüsteem.



Haagise pneumaatiline pidurdusrõhu manomeeter.
 

Tagahaakeseadme ja jõusiirdesüsteemi juhtnupud on olemas mõlemal poritiival.Parkimispidur
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KABIIN

UUS MUGAVUSE JA 
FUNKTSIONAALSE DISAINI STANDARD
4 piilariga kabiin tagab suurepärase nähtavuse kõikides töötingimustes 

ning funktsionaalse töökeskkonna esmaklassilise mugavuse ja hästi 

paigutatud juhtseadmetega.

Hoolikalt kavandatud interjöör, pilkupüüdvad kontuurid, innovatiivsed 

materjalid, kaasreisija iste ja juhtseadmete ergonoomiline paigutus, 

mis on jaotatud loogilisse “värvikoodiga” järjestusse, teevad 5G seeria 

kabiinist oma klassi parima.

Kuni 8 töötuld (6 kabiini katusel ja 2 kabiini nurgapiilarite keskel) 

võimaldavad valgustada öösel kogu tööpiirkonda.

Standardvarustusse kuuluvad LED tagaohutuled tagavad maksimaalse 

nähtavuse teel olles. Ning taustavalgustusega instrumendipaneel ja 

külgkonsool võimaldavad juhil iga erinevat juhtseadet selgelt näha.



Uue paigutuse ja kujuga, hingedega kokku pööratav kaasreisija iste.
 

Ergonoomiline, vaikne ja mugav kabiin.
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TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED
5G SEERIA LD

5080 5090 5100
MOOTOR

Heitsüsteem Tier4i Tier4i Tier4i 

Tootja FARMotion FARMotion FARMotion

Silindrid/Maht/Klapid Arv/cm3/Arv 3/2887/2 3/2887/2 3/2887/2

Ühtne sissepritse bar 2000 2000 2000

Turbojahuti • • •
Maksimumvõimsus (ECE R 120) / 2000 p/min kW/hj 55.4/75 65/88 71/97

Võimsus nominaalkiirusel (ECE R 120) / 2200 p/min kW/hj 55.4/75 61.6/84 67.3/92

Maks. väändemoment / 1600 p/min Nm 342 354 369

Momendi tõus % 40 32 27

Elektrooniline mootori juhtimine • • •
Heitgaaside järeltöötlussüsteem DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR

Kütusepaagi maht liitrit 135 135 135

SIDURISÜSTEEM

Mehaaniline sidur (LS) • • •
Hüdrauliline sidur (GS) • • •
Stop&Go süsteem (GS) • • •
MEHAANILINE KÄIGUKAST

4 kiirusega käigukast • • •
Kiiruste arv nr 8 + 8 8 + 8 8 + 8

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 16 + 16 16 + 16 16 + 16

5 kiirusega käigukast •• •• ••
Kiiruste arv nr 10 + 10 10 + 10 10 + 10

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 20 + 20 20 + 20 20 + 20

MEHAANILINE KÄIGUKAST HI-LO FUNKTSIOONIGA

4 kiirusega käigukast •• •• ••
Kiiruste arv nr 16 + 16 16 + 16 16 + 16

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 32 + 32 32 + 32 32 + 32

5 kiirusega käigukast •• •• ••
Kiiruste arv nr 20 + 20 20 + 20 20 + 20

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 40 + 40 40 + 40 40 + 40

Powershift kiiruste arv nr 2 2 2

TAGUMINE JÕUSIIRDESÜSTEEM

Elektrohüdrauliline • • •
540 PTO • • •
540/540ECO PTO •• •• ••
540/540ECO/1000/1000ECO PTO •• •• ••
Pinnakiiruse PTO •• •• ••
EESMINE JÕUSIIRDESÜSTEEM

1000 PTO •• •• ••
ESI- JA TAGATELG

Elektrohüdrauliline 4WD • • •
Elektrohüdrauliline diferentsiaallukustus • • •
PIDURI- JA ROOLISÜSTEEM

Neljarattapidurdus •• •• ••
Hüdrostaatiline roolisüsteem sõltumatu pumbaga • • •
HAAKESEADE

Mehaaniline tagahaakeseade • • •
Elektrooniline tagahaakeseade •• •• ••
Tagahaakeseadme tõstevõime (standard) kg 3500 3500 3500

Tagahaakeseadme tõstevõime (lisa) kg 4500 4500 4500

Esihaakeseade •• •• ••
Esihaakeseadme jõud kg 1850 1850 1850
HÜDRAULIKASÜSTEEM

Pumba vooluhulk (standard) l/min 55 55 55
Pumba vooluhulk (lisa) l/min 60ECO 60ECO 60ECO
Avatud tsentriga hüdraulikasüsteem • • •
Tagalisaklapid avade arv 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2
KABIIN

Õhukonditsioneer •• •• ••
Suure nähtavusega katus •• •• ••
Mehaanilise vedrustusega juhiiste • • •
Õhkvedrustusega juhiiste •• •• ••
Kaasreisija iste •• •• ••
MÕÕTMED JA KAAL

Standardsed tagarehvid 420/70 R30” 420/70 R30” 420/70 R30”
Maks. pikkus koos tõstelüliga mm 4100 4100 4100
Laius (min./maks.) mm 2037 / 2341 2037 / 2341 2037 / 2341
Teljevahe (4WD/2WD) mm 2300 / 2260 2300 / 2260 2300 / 2260
Esirööbe (min./maks.) mm 1629 / 1807 1629 / 1807 1629 / 1807
Tagarööbe (min./maks.) mm 1598 / 1902 1598 / 1902 1598 / 1902
Maks. kõrgus kabiini juures mm 2595 2595 2595
Kaal koos kabiiniga kg 3600 3600 3600
Maksimaalne kandevõime kg 5500 / 5800 5500 / 5800 5500 / 5800

STD  •    LISA  •• 



TEHNILISED ANDMED
5G SEERIA MD

5090 5090.4 5100 5105.4 5115.4
MOOTOR

Heitsüsteem Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i 

Tootja FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Silindrid/Maht/Klapid Arv/cm3/Arv 3/2887/2 4/3849/2 3/2887/2 4/3849/2 4/3849/2
Ühtne sissepritse bar 2000 2000 2000 2000 2000

Turbojahuti • • • • •
Maksimumvõimsus (ECE R 120) / 2000 p/min kW/hj 65/88 65/88 71/97 75/102 80/109

Võimsus nominaalkiirusel (ECE R 120) / 2200 p/min kW/hj 61.6/84 61.6/84 67.3/92 71.1/97 75.8/103

Maks. väändemoment / 1600 p/min Nm 354 354 369 408 436
Momendi tõus % 32 32 27 32 30
Elektrooniline mootori juhtimine • • • • •
Heitgaaside järeltöötlussüsteem DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / EXEGR

Kütusepaagi maht liitrit 135 135 135 135 135

SIDURISÜSTEEM

Mehaaniline sidur (LS) • • • • •
Hüdrauliline sidur (GS) • • • • •
Stop&Go süsteem (GS) • • • • •
MEHAANILINE KÄIGUKAST

4 kiirusega käigukast • • • • •
Kiiruste arv nr 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16
5 kiirusega käigukast •• •• •• •• ••
Kiiruste arv nr 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 20 + 20 20 + 20 20 + 20 20 + 20 20 + 20

MEHAANILINE KÄIGUKAST HI-LO FUNKTSIOONIGA

4 kiirusega käigukast •• •• •• •• ••
Kiiruste arv nr 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 32 + 32 32 + 32 32 + 32 32 + 32 32 + 32

5 kiirusega käigukast •• •• •• •• ••
Kiiruste arv nr 20 + 20 20 + 20 20 + 20 20 + 20 20 + 20

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 40 + 40 40 + 40 40 + 40 40 + 40 40 + 40

Powershift kiiruste arv nr 2 2 2 2 2

TAGUMINE JÕUSIIRDESÜSTEEM

Elektrohüdrauliline • • • • •
540 PTO • • • • •
540/540ECO PTO •• •• •• •• ••
540/540ECO/1000/1000ECO PTO •• •• •• •• ••
Pinnakiiruse PTO •• •• •• •• ••
EESMINE JÕUSIIRDESÜSTEEM

1000 PTO •• •• •• •• ••
ESI- JA TAGATELG

Elektrohüdrauliline 4WD • • • • •
Elektrohüdrauliline diferentsiaallukustus • • • • •
PIDURI- JA ROOLISÜSTEEM

Neljarattapidurdus • • • • •
Hüdrostaatiline roolisüsteem sõltumatu pumbaga • • • • •
HAAKESEADE

Mehaaniline tagahaakeseade • • • • •
Elektrooniline tagahaakeseade •• •• •• •• ••
Tagahaakeseadme tõstevõime (standard) kg 3600 3600 3600 3600 3600

Tagahaakeseadme tõstevõime (lisa) kg 4500 4500 4500 4500 4500

Esihaakeseade • • • • •

Esihaakeseadme jõud kg 1850 1850 1850 1850 1850

HÜDRAULIKASÜSTEEM

Pumba vooluhulk (standard) l/min 55 55 55 55 55

Pumba vooluhulk (lisa) l/min 60ECO 60ECO 60ECO 60ECO 60ECO

Avatud tsentriga hüdraulikasüsteem • • • • •
Tagalisaklapid avade arv 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2

KABIIN

Õhukonditsioneer •• •• •• •• ••
Suure nähtavusega katus •• •• •• •• ••
Mehaanilise vedrustusega juhiiste • • • • •
Õhkvedrustusega juhiiste •• •• •• •• ••
Kaasreisija iste •• •• •• •• ••
MÕÕTMED JA KAAL

Standardsed tagarehvid 16.9 R34” 16.9 R34” 16.9 R34” 480/70 R34” 480/70 R34”

Maks. pikkus koos tõstelüliga mm 4100 4314 4100 4314 4314

Laius (min./maks.) mm 2065 / 2365 2065 / 2365 2065 / 2365 2129 / 2273 2129 / 2273

Teljevahe (4WD/2WD) mm 2300 2400 2300 2400 2400 / 2360

Esirööbe (min./maks.) mm 1661 / 1862 1661 / 1862 1661 / 1862 1665 / 1858 1665 / 1858

Tagarööbe (min./maks.) mm 1602 / 1902 1602 / 1902 1602 / 1902 1626 / 1770 1626 / 1770

Maks. kõrgus kabiini juures mm 2700 2700 2700 2700 2700

Kaal koos kabiiniga kg 3750 3900 3750 3900 3900

Maksimaalne kandevõime kg 6200 6200 6200 6200 6200

STD  •    LISA •• 



22-23
TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED
5G SEERIA HD

5090.4 5105.4 5115.4
MOOTOR

Heitsüsteem Tier4i Tier4i Tier4i 
Tootja FARMotion FARMotion FARMotion

Silindrid/Maht/Klapid Arv/cm3/Arv 4/3849/2 4/3849/2 4/3849/2

Ühtne sissepritse bar 2000 2000 2000

Turbojahuti • • •
Maksimumvõimsus (ECE R 120) / 2000 p/min kW/hj 65/88 75/102 80/109

Võimsus nominaalkiirusel (ECE R 120) / 2200 p/min kW/hj 61.6/84 71.1/97 75.8/103

Maks. väändemoment / 1600 p/min Nm 354 408 436

Momendi tõus % 32 32 30

Elektrooniline mootori juhtimine • • •
Heitgaaside järeltöötlussüsteem DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR
Kütusepaagi maht liitrit 152 152 152
SIDURISÜSTEEM

Mehaaniline sidur (LS) • • •
Hüdrauliline sidur (GS) • • •
Stop&Go süsteem (GS) • • •
MEHAANILINE KÄIGUKAST

4 kiirusega käigukast • •• -
Kiiruste arv nr 8 + 8 8 + 8 -

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 16 + 16 16 + 16 -

5 kiirusega käigukast •• •• •
Kiiruste arv nr 10 + 10 10 + 10 10 + 10
Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 20 + 20 20 + 20 20 + 20

MEHAANILINE KÄIGUKAST HI-LO FUNKTSIOONIGA
4 kiirusega käigukast •• •• -
Kiiruste arv nr 16 + 16 16 + 16 -
Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 32 + 32 32 + 32 -

5 kiirusega käigukast •• •• ••
Kiiruste arv nr 20 + 20 20 + 20 20 + 20
Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr 40 + 40 40 + 40 40 + 40

Powershift kiiruste arv nr 2 2 2

POWERSHIFT KÄIGUKAST

5 kiirusega käigukast - - ••
Kiiruste arv nr - - 30 + 30

Kiiruste arv koos roomerežiimi ja aeglustava ülekandega nr - - 60 + 60

Powershift kiiruste arv nr - - 3

TAGUMINE JÕUSIIRDESÜSTEEM

Elektrohüdrauliline • • •
540/540ECO PTO • • •
540/540ECO/1000/1000ECO PTO •• •• ••
Pinnakiiruse PTO •• •• ••
EESMINE JÕUSIIRDESÜSTEEM

1000 PTO •• •• ••
ESI- JA TAGATELG
Elektrohüdrauliline 4WD • • •
Elektrohüdrauliline diferentsiaallukustus • • •
PIDURI- JA ROOLISÜSTEEM
Neljarattapidurdus • • •
Mehaaniline parkimispidur • • •
Hüdrauliline parkimispidur (Parkbrake) •• •• ••
Hüdrostaatiline roolisüsteem sõltumatu pumbaga • • •
SDD süsteem - - ••
HAAKESEADE

Mehaaniline tagahaakeseade • • •
Elektrooniline tagahaakeseade •• •• ••
Tagahaakeseadme tõstevõime (standard) kg 3600 3600 3600

Tagahaakeseadme tõstevõime (lisa) kg 4800 4800 4800 / 5400
Esihaakeseade •• •• ••
Esihaakeseadme jõud kg 1850 1850 1850

HÜDRAULIKASÜSTEEM

Pumba vooluhulk (standard) l/min 55 55 55

Pumba vooluhulk (lisa) l/min 60ECO 60ECO 60ECO

Avatud tsentriga hüdraulikasüsteem •• •• ••
Tagalisaklapid 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2

KABIIN

Õhukonditsioneer •• •• ••
Suure nähtavusega katus •• •• ••
Mehaanilise vedrustusega juhiiste • • •
Õhkvedrustusega juhiiste •• •• ••
Kaasreisija iste •• •• ••
MÕÕTMED JA KAAL 

Standardsed tagarehvid 480/70R34 480/70R34 480/70R34
Maks. pikkus koos tõstelüliga mm 4314 4314 4314
Laius (min./maks.) mm 2209 / 2609 2209 / 2609 2209 / 2609

Teljevahe (4WD/2WD) mm 2400 / 2360 2400 / 2360 2400 / 2360

Esirööbe (min./maks.) mm 1728 / 2128 1728 / 2128 1728 / 2128 

Tagarööbe (min./maks.) mm 1706 / 2106 1706 / 2106 1706 / 2106 

Maks. kõrgus kabiini juures mm 2730 2730 2730

Kaal koos kabiiniga kg 4200 4200 4300

Maksimaalne kandevõime kg 7000 7000 7500

STD  •      LISA  ••     Pole saadaval -
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DEUTZ-FAHR määrdeainetel on sama kvaliteet nagu meie masinatel, et tagada alati parim jõudlus.

KOGU DEUTZ-FAHR VÕIMSUS 

KÕIKIDES TINGIMUSTES.
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DEUTZ-FAHR on               kaubamärk

Täiendavat teavet saate müüjalt või koduleheküljelt deutz-fahr.com

Edasimüüja

OÜ JATIINA

Kauba tee 10, Tõrvandi

61715 Ülenurme

Tel. (+372) 733 0556

www.jatiina.ee

jatiina@jatiina.ee


