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Miks DEUTZ-FAHR? 

• Eristun naabrist - miks mul peab olema masin nagu 
naaberettevõttes, sõbral, tuttaval, koostööpartneril!! 

• Saksa tippkvaliteet - DEUTZ Ag mootoreid kasutavad ka 
konkurendid (Fendt); ZF käiguosa kasutavad enamus 
konkurente 

• JATIINA OÜ meeskonna personaalne lähenemine igale 
kliendile - väikse ja tubli ettevõttena läheneme igale 
kliendile personaalselt, tagame tema masinatele 
kiireima teeninduse ja varuosade kohaletoimetamise 
(väike-ettevõtetes puudub suurtele omane 
anonüümsus ja jäikus kliendi murede lahendamisel) 



www.profi.de/news/Schlepperbundesliga_138.html 



DLG Powermix tests – Tier 4i engines 

Tier 4i mootorid. Sõltumatu testi tulemus.  

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 
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Urea/% diesel 
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Urea/% diesel 
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diesel 5.1 

- - 



 



 



Ajalugu 

• 1898-valmis esimene 
DEUTZ mootor 

 

• 1919-esimene 40 hj traktor 
“Deutztrekker”, mis 
arendati välja I 
Maailmasõjaaegsest 
kahurite veomasinast 

• 1933-F2M 315 traktorite 
masstootmise algus 

 



Ajalugu 

• 1968-Uus D-06 seeria vahetas välja  
 D-05. Deutz omandas FAHR firma,  
 mis tootis peamiselt koristusmasinaid.  
 Sündis uus firmamärk DEUTZ-FAHR 
• 1978-DX vahetas välja D-06 seeria 
• 1988-alustati uue AgroStar seeriaga 
• 1995-SAME ostis DEUTZ-FAHR’i, parandamaks oma 

positsiooni Lõuna-Euroopas, kuna sel ajal oli DF tugevam 
Põhja-Euroopas. Deutz koristusmasinad andsid SAME firmale 
olulist lisandväärtust. Hakati tootma uut AGROTRON seeriat, 
mis sai kuulsaks oma uuendusliku juhikabiiniga 
traktoritootaje seas. 

• 1996-koliti Kölnist ümber kombainitehasesse Lauingeni, 
Baierimaal. Ümberehitus traktoritehaseks läks maksma 20 
miljonit marka. 



Ajalugu 
• 2000-AGROTRON MK3 seeria, mis oli  
 teenäitajaks hüdraulika võimsuse, kabiini  
 mugavuse ja juhtimise lihtsuse poolest 
• 2001-AGROTRON TTV-täiesti uudne tase  
 astmevaba jõuülekande turul 
• 2003-SAME DEUTZ-FAHR grupp ostis osaluse  
 DEUTZ AG mootoritehases 
• 2006-SAME DEUTZ-FAHR Grupp omandas  
 40% osaluse DEUTZ AG mootoritehasest, saades sellega peamiseks 

aktsionäriks 
• 2010-SAME DEUTZ-FAHR Grupp arendas Treviglios välja oma 

astmevaba jõuülekande kontseptsiooni, alustas tootmist. Alusati 
paigaldamist AGROFARM TTV mudelitele 

• 2011-AGROTRON TTV 4-silindriliste mudelite tootmise algus, 
uusimate Tier III mootorite, ZF Eccom 1.3 CVT astmevaba ülekande, 
uusima ruumika kabiini ja i-monitor süsteemiga 
 
 
 
 



Tier 4i / Euro IIIb tabel 

Kus me hetkel oleme? 
Lõplik Tier 4 jõustub 2014, enne seda on Tier 3-lt üleminekuperiood, mida nimetatakse Tier 4 interim (4i) mis on senini 
suurim üleminek ajaloos. 
4i jõustus 2011, mille kohaselt mootoritel üle 174 hj peab tahmaosakeste (PM) eraldumine olema vähemalt 90 % ulatuses 
vähendatud ja lämmastikoksiidi (Nox) emissioon 50 %. 



Tier 4i emission legislation.  

Tier 3 Tier 4i Tier 4 

PM reduction by 90% PM reduction by 95% 

NOx reduction by 50% NOx reduction by 95% 



Stage 4i emission legislation.  

KuidasTier 4i mootoritel piiratakse lämmastikoksiidi ja tahmaosakeste eraldumist? 
Selleks on kaks võimalust:  
1- Jahutatud heitgaaside retsirkulatsioon (Cooled exhaust gas recirculation , EGR), tahmaosakeste 
filter(DPF) ja katalüsaator (diesel oxidation catalyst , DOC) 
 

2 – Selektiivne katalüütiline reduktsioon (Selective catalytic reduction, SCR) AdBlue® vedelikuga. 



Selective Catalytic Reduction (SCR) tehnoloogia.  

Mis on AdBlue® ? 

AdBlue® sisaldab 32,5% looduslikust gaasist saadud karbamiidi, mis on lahustatud 

destilleeritud vees 

AdBlue® on vedeliku registreeritud nimi. Vedelik on värvitu. 

AdBlue® vaste USA-s on DEF (Diesel Exhaust Fluid). 

AdBlue® muutub geeliks ja külmub temperatuuril -110C. 

Korralikud ladustamistingimused on väga olulised. 

Traktoril on AdBlue® jaoks spetsiaalne paak, mis on kergesti äratuntav sinise korgi järgi. 

AdBlue® ja diiselkütust EI TOHI omavahel segada. 

Mootor 

Kui AdBlue® saab otsa, siis sensorid tuvastavad suurenenud saastenormi  ja kahandavad mootori 
võimsuse automaatselt 50...60 %-ni. AdBlue®  külmumusel  säilitab mootor 100 % oma võimsusest. 



Selective Catalytic Reduction (SCR) tehnoloogia.  

SCR seade asub väljalasetoru alguses, 

AdBlue® vedeliku paak on kõrval.  

 

Traktori paremal küljel asuv AdBlue® paak 

tagab selle, et põhikütusepaagi maht ei 

vähene ja sinine paagikork väldib valesti 

tankimist. 

 

AdBlue® paagi  

maht = 35 liitrit. 

Mootor 



Kütusepaak 

Paak asub traktori vasakul poolel, tankimine on 

väga hõlbus tänu suurele avausele ja madalale 

asetusele. 

 

Madala kütusetaseme indikaator hoiatab siis, kui 

kütust on paaki jäänud 50 liitrit. 

 

Paagi kogumaht on keskmiselt 320 liitrit. 

 

AdBlue® paak asub traktori paremal küljel, 

AdBlue®  tundemärgiks on sinine paagikork/paak. 

 

AdBlue® paagi maht = 28, 35, 50 liitrit 

Mootor 
Kütusepaak 

AdBlue® paagi kütusetaseme 

indikaator on traktori juhikabiini 

armatuurlaual välja toodud. 



Selective Catalytic Reduction (SCR) technology.  

SCR süsteem 

Heitgaase töödeldakse välispidiselt, väljaspool 
mootorit.  

 
  Kuna SCR protsess toimub väljaspool 
mootorit, on võimalik disainida 
põlemiskamber nii, et põlemisprotsess oleks 
võimalikult kiire ja puhas, millega väheneb ka 
kahjulike osakeste hulk gaasides. 
 
  Tulemuseks on võimsam mootor ja parem 
kütuse ärakasutamine. 

SCR  süsteemi suurimad eelised  EGR süsteemi ees. 

EGR süsteem 

× Oluliselt suurema vahejahuti tarvidus. 

× EGR süsteem kasutab DPF filtrit (Diesel 
Particulate Filter) mis nõuab regulaarselt 
puhastamist või väljavahetamist.  

× Heitgaasid surutakse läbi DPF filtri, mis 
tingib kasulike hobujõudude kao. 

× Pidev heitgaaside vastusurve. 



Stage 4i emission legislation.  

Tier 3 

EGR System 

SCR System 

Tier 4 final 

EGR koos SCR tehnoloogiaga 

Tier 4 rakendumisel on 
kõikidel mootoritootjatel 
olema sarnane  
emissioonisüsteem. 



DEUTZ Tier 4i mootorite eelised 

                      
 4-klappi silindri kohta. Tõhusam sisepõlemine ja 
heitgaaside eemaldamine. 

 Electronic Wastegate turbolaadur. Elektrooniline 
turbo juhtimine tagab turbo nõutava rõhu 
erinevatel mootori koormatustel. 

 Deutz Common rail (ühisanum) sissepritse 
süsteem. Kaks etteandepumpa tagavad ühtlase ja 
kõrge surve, selline süsteem on ka töökindlam. 



ECU 

EEL-FILTER  
VEE-ERALDAJA 

KÜTUSEPUMP 

PEAFILTER 
KÜTUSE ETTEANDE-
PUMBAD 

- 

RÕHK 1600 bar 

2 

3 

p = 1600 bar 

p = 0,5 ... 1,1 bar 

p = 6 bar (+/- 1 bar)  

     Deutz Common Rail (DEUTZ ÜHISANUM-SISSEPRITSE) 



Selective Catalytic Reduction (SCR) 
tehnoloogia.  

EGR (heitgaaside retsirkulatsioon)  

Stage 4i emission legislation.  

DEUTZ AG -  

6.0 litre 

DEERE POWERTRAINS - 

6.7 and 9.0 litre  

 

 

 

CUMMINS – Tööstuslik 
 
 
 
PERKINS – Tööstuslik 

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGY (FPT) 
6.7 litre 

SISU - 

6.6 and 7.4 litre 



  



Üks väheseid traktoritootjaid turul, mis selles 
kaalu- ja võimsuskategoorias astmevaba (TTV) 

jõuülekannet kasutab! 

  



 Agrotron 6-seeria 



Agrotron 6-seeria 

  



Üldist Ülevaade 

Töötati välja AGROTRON kontseptsioon 
(parim nähtavus ja ruumikas kabiin). 
Startis Agrotron Mk1 Seeria. 4 ja 6 
silindrilised mudelid(Mudelid 6.00 – 6.45) 

Võeti kasutusele Deutz 6.0 
liitrised mootorid. (2012 mootor) 

Staris AGROTRON Mk2 seeria. 
(Mudelid 110 – 150) 
Kabiini sisu täiustamine 

Staris Agrotron Mk3 seeria. 
Mudelid 120 – 165 
Mootori elektrooniline juhtimine 
Koormustundlik hüdraulika 

1995 

2000 

1997 

2004 



Üldist Ülevaade 

Staris uus AGROTRON 180.7 mudel. 

Uus AGROTRON 6-SEERIA . Tier 4i emission Deutz SCR mootorid. 

Uus juhikabiin ja muud uued stiililised elemendid. 

Loodi AGROTRON M seeria. 
Tier 3 mudelid. Kõigil Deutz 2012 
mootorid. 

Lisamudelid M Seerias. (M410 / M420 / 
M615 / M625) 

2006 

2009 

2008 

2012 



Tehnilised andmed 

MÕÕDUD JA MASSID 

MUDEL 6150 6160 6180 6190 

Rataste vahe 2647 mm 2767 mm 

Kogupikkus 4686 mm 4806 mm 

Massid  5740 – 6560 kg 5870 – 6750 kg 6360 - 7240 kg 6660 - 7540 kg 

SILDADE LUBATUD KOORMATUSED 

MUDEL 6150 6160 6180 6190 

Max. esisillal 4200kg 4700kg 4900kg 5200kg 

Max. tagasillal 7200kg 8000kg 8400kg 9000kg 

Suurim lubatud koormatus *9500kg *10000kg *11000kg *12000kg 

*Increased Total permissible weight carrying capacity 



SCR TEHNOLOOGIA 

SCR protsess toimub väljaspool mootori silindreid, mis võimaldab 

kiiret ja tõhusat kütuse põlemist silindris, tagades samal ajal 

madalama kahjulike gaaside sisalduse väljalaskesüsteemis. 

Tulemuseks on: suurem võimsus ja väiksem kütusekulu. 

DEUTZ-FAHR TRAKTORITE EELISED 

DEUTZ 2012 MOOTORID - 4-klappi silindri kohta. 

Suurem sisepõlemisrõhk ja tõhusam heitgaaside 

eemaldumine.. 

  Optimaalne kütuse põletamine ja ühtlane 

võimsus. 

DEUTZ COMMON RAIL SYSTEM (ühisanum-

sissepritse). Kaks kütuse etteandepumpa 

tagavad (määrimine mootoriõliga!): 

  Ühtlase kütuse kõrgsurvelise etteande ja 

süsteemi töökindluse. 



“ÖKO“ JVV 

• Valikus 4 JVV kiirust  

  Madalad mootori pöörded ÖKO JVV 

  Väiksem kütusekulu 

DEUTZ-FAHR TRAKTORITE EELISED 

ZF käiguosa on ka plajudel teistel Eestis müüdavatel traktoritel! 

ZF “SENSE SHIFT” TRANSMISSION 

• Uus, proportsioonis lülitus. 50kph. 4-kiiruseline 

Powershift “auto” ja kiirusest lähtuv lülitus. Suur, 

kaitstud peasidur. 

  ZF oma tuntud headuses 

  Pehme ja tundlik Powershift käiguvahetus 

  Reeversi tundlikkuse muutmise võimalus 



JUHIKABIIN 

 Suur, ruumikas, väga hea nähtavusega juhikabiin, i-

Monitor kompuutri lisavõimalusega. 

  Üks suurima kabiiniga turul pakutavatest 

traktoritest (juhi liikumisvabaduse poolest). 

  Võimas, 14 avaga kabiini ventilatsioonisüsteem. 

  Suurepärane 360-kraadine nähtavus kabiinist 

teeb sellest parima oma klassis. 

DEUTZ-FAHR TRAKTORITE EELISED 

TRAKTORI HÜDRAULIKA 

• Oma klassi parim tõstejõud, 9240kg 

Kuni 7 paari hüdrojagajaid, juhtimisnupud ka 

poritiibadel. 

  Juhikabiinis, taga asuv lisanupp 

hüdraulika käitamiseks (tõste/langetamine), 

hõlbustamaks haakimist 

  Kogu hüdraulika on mugavate nuppude 

ja kangikestega juhitav 



VÕIMENDIGA PIDURISÜSTEEM 

 

  Väiksem jõutarvidus piduripedaalile 

  Kiire, jõuline ja sujuv piduri rakendumine, ka 

väljalülitatud mootori korral 

  Esisilda integreeritud pidurid tagavad Front 

axle internal brakes provides true 4-wheel 

braking 

DEUTZ-FAHR TRAKTORITE EELISED 

REMONT ja HOOLDUS 

Tänu lihtsale mootoriõli taseme kontrollimisele 

ja radiaatorite puhastamisele on igapäevase 

hoolduse teostamine kiire ja kerge. 

  Kiire, kerge ligipääs jahutusradiaatoritele 

innustab sagedamini kasutajat nende puhtust 

ja seisukorda kontrollima. 

  Nutikas õhufiltri siseneva avause paigutus 

tagab pikemaks ajaks õhufiltri puhtuse, seega 

esineb ummistumisi harvemini. 



Deutz-Fahr 7-seeria AGROTRON TTV 



7-seeria 

  



Model Rated Power 

(ECE R120) 

Max. Power 

(ECE R120) 

Max. Power with Boost 

(ECE R120) 

7230/7250 Agrotron TTV 

7230 TTV 204hp 220hp 245hp 

7250 TTV 236hp 238hp 263hp 



Tehnilised andmed 

Mõõdud ja massid 

7230 TTV 7250 TTV 

Telgede vahe 2837mm 

Kogupikkus 4933mm 

Tühikaal* 8200 kg to 9100 kg 

Max. esisilla lubatud koormatus 5200 kg 

Max. tagasilla lubatud koormatus 10000 kg 

Suurim lubatud täismass 13500 kg 

* Tühikaal: 9100 Kg  koos esiraskuste kanduri, juhi ja kütusega.   



Efektiivne võimekus 

SCR TEHNOLOOGIA 
SCR protsess toimub väljaspool mootorit, see võimaldab võtta  silindris 
toimuvast põlemisprotsessist maksimumi, samal ajal vähem keskkonda 
saastades. Tulemuseks on parem jõudlus ja ökonoomsem mootor. 

2 jõuülekande kiirusvalikut: 
60 kph Transmissioon 

60 kp/h @ 2100 rpm 
51 kp/h @ 1750 rpm 
40 kp/h @ 1400 rpm 

 

50 kph Transmissioon HD 
50 kp/h @ 2050 rpm 
43 kp/h @  1750 rpm 

40 või 50kph on madalamatel mootori pööretel. Kütuse kokkuhoid! 



7-seeria – 7230 / 7250 eelised 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

Deutz TCD 6.1 L6 Stage 4i elektrooniliselt juhitav, SCR tehnoloogial mootor. 

 

ZF astmevaba jõuülekanne. Kuni 60 km / koos ECO võimalusega. Kütusesäästlik ja sujuv 
jõuülekanne, programmeeritav erinevatele režiimidele. 

Deutz-Fahr  TTV hobujõudude vahemik. 2 uut mudelit suurendavad võimalusi kõige enam 
müüdavate traktorite hobujõu ja kaalukategoorias. 

Maxi Vision juhikabiin. Täiesti uudse sisuga kabiin. Uue disainiga armatuurlaud ja muud 
juhtimiskonsoolid, tagamaks juhile mugavuse ja ülevaatlikkuse. 

Stiilne ja ülevaatlik  monitor “A” piilaril.  Suur ekraan võimaldab juhil jälgida olulist infot.  
Peegeldusevaba värvimonitor. 

Multifunktsionaalne käetugi. Kõik vajalikud juhtimisfunktsioonid on koondatud uudsele 
käetoele. 

 

Ülevaade 

Giugiaro stuudio disain. Disain tõi traktorile 2013a disainiauhinna. Deutz-Fahr on hinnatud 
oma erakordselt ruumika ja hea nähtavusega kabiini poolest, samas nüüd lisandunud jõuline 
välimus tekitab “pean ise kah endale muretsema” tunde. 



 Käetoe nupud ja kangid (värvide järgi 
grupeeritud) 

Transmissioon 

Hüdrojagajate juhtimine 

JVV lülitamine 

2 mootori 
pööretepiirkonda 
salvestatavad 

Difrilukk, 4WD, ASM. 

“A” posti monitori 
juhtimine 



 Multifunktsionaalne 
juhtkang 

Veoaiste tõste/ langetus ja STOPP funktsioon. 

Hüdrojagajate Nr. 1 & 2 käitusnupud 

Lükka kangi ettepoole, 
suurendamaks traktori 
liikumiskiirust 
manuaalses või 
püsikiiruse režiimis. 

Tõmba kangi tagasipoole 
kiiruse vähendamiseks. 

Edaspidi / Tagurpidi 
süstikreevers. 

Sisse- / väljalülitus 
Comfortip põlluotsa 
automaatikal. 

Püsikiiruse jutimine. 

(2 erinevat püsikiirust 
salvestatavad) 

Transmissioon 



Esisilla pidurid 

Esisilla ketaspidurid 

 Tugevdatud esisild, kuivad ketaspidurid – Automotive style 

60 km/h jõuülekandes standardvarustuses.  

 Progressive direct external disc braking onto the front axle drives. 

SILLAD ja PIDURID 



Hüdrojagajate juhtimine 

Saadaval kuni  7 paari jagajaid 

Elektrooniline koguse ja toimeaja juhtimine 
(0 – 45 sekundit) 

Visuaalne displei  “A” piilaril või lisana i-
Monitor 2.0 displei  

Hüdrojagajate lukustus 

Ohutuse tagamiseks saab jagajate juhtimise 
välja lülitada. 

Hüdraulika 



Panipaigad 

Kaanega panipaik ja topsihoidja 

Maxi Vision juhikabiin 

Jahutusega  panipaik 

Mobiilihoidja 

 Suurepärane hoidikute valik erinevatele asjadele 

Kabiin 



Koostöös TOPCON firmaga 
http://ag.topconpositioning.com/ 



Agrosky GPS süsteem 

i-Monitor 2.0 

  Agrosky valmidus 

  Puudub lisamonitori vajadus. Kinnitusklambrid ei varja 
külgvaadet. 

  Auto-Steer lülitusnupp on juhiistme käetoes. 

 

Monitori  on järgmised võimalused: 

 
Integreeritud LED tulede riba masina juhtimise jälgimiseks 

Erinevad juhtimisvõimalused (A – B straight line, Identical 
or Adaptive curve, Pivot lines)  

Muudetavad põlluvaated (read või terve põld)  
GPS valmiduse näidik  

 

Lisavarustus 



 



 









TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 
einar@jatiina.ee 

Tel. 514 2334 

mailto:einar@jatiina.ee

