SEERIA 7 TTV

DEUTZ-FAHR
7230 - 7250 TTV Agrotron

SAKSA TIPPTEHNOLOOGIA
MAKSIMAALSE TOOTLIKKUSE
TAGAMISEKS

SEERIA 7 TTV AGROTRON
Maks. võimsus (kW/hj)

7230

7250

166/226

181/246

Edu saavutavad need põllumajandusettevõtted, mis suudavad toime
Seeria 7 on viimane sõna äärmiselt innovatiivses ja intelligentses
tulla iga ülesandega kogu hooaja vältel, kasutades võimalikult vähe
traktorite tehnoloogias, mida valmistatakse meie uues tehases Lauinressursse ja suutes saadaval olevat aega tõhusalt ära kasutada. Sagenis, Saksamaal. Seeria 7 traktoritel on erakordselt mugav MaxiVimuti on iga sent oluline, kui kõneleda tootmiskulude vähendamisest
sion 2 kabiin, intuitiivsed juhtseadmed, uue disainiga käetugi, kaas– ning just sellist tüüpi ettevõtete jaoks on DEUTZ-FAHR välja töötaaegsed täppisviljeluse süsteemid, väga tõhus mootor ja käigusüsteem.
TABLES
nud uued seeria 7 traktorid. Kahe uue seeria 7 mudeli maksimumInnovatiivsed teljed ja pidurid tagavad optimaalse sõidumugavuse ja
võimsus on kuni 246 hj ning neile on iseloomulikud paljud Saksamaal
maksimaalse ohutuse. Lisaks sellele täiendavad seeria 7 omadusi
valmistatud toodete omadused: kõrge kvaliteet, täpsus ja töökindlus,
hüdrosüsteemid ja tõstevõimekus nii ees kui taga, muutes selle trakkoos esmaklassilise tehnoloogiaga, mis tagab nii säästlikkuse kui ka
tori ideaalseks partneriks tootlikkuse tõstmisel nii teenusepakkujate
mugavuse.
kui ka põllumajandusettevõtete jaoks.

04-05
KABIIN

SÕIDU- JA JUHTIMISMUGAVUS POLE
ÜKSNES LUKSUS, VAID MAKSIMAALSE
TOOTLIKKUSE EELTINGIMUS. UUE SEERIA
7 TRAKTORITEGA ON TÖÖGA MÄRKSA
HÕLPSAM TEGELEDA

06-07
KABIIN

MAXIVISION 2 KABIIN.
SUUREM TOOTLIKKUS
STRESSIVABAS KESKKONNAS

Uus InfoCenter – nii analoog- kui digitaalrežiim. Tipptasemel infoseade

Eksklusiivsed LED tuled, ühe tule võimsus 2500 luumenit

Omadused:

• Uus InfoCenter näidik armatuurlaual
• Vaiksem, jahedam ja vähesema
vibratsiooniga tänu kabiini ja kapoti
eraldamisele

• Uus kompaktne mootorikate, mis tagab
turul parima nähtavuse kabiinist

• LED-paketi võimsus kuni 40 000 luumenit

Uus mootorikate. Esitarvikute maksimaalne nähtavus

nelja töötulega

MaxiVision 2 ainulaadsed omadused paistavad silma nii kabiini sees kui
ka väljastpoolt. Kasutuslihtsuse ja ergonoomika osas hoolitseb uus seeria 7 juhi eest, kasutades saadaval olevat tehnoloogiat ära kõige paremal
viisil. Armatuurlaual paikneval InfoCentre süsteemil on 5" värviline näidik, mis edastab juhile pidevalt andmeid traktori töötingimuste kohta.
See tagab maksimaalse mugavuse seadete ja informatsiooni osas. Nähtavust ei häiri ka rasked töötingimused, kuna paigaldada saab neljast
töötulest koosneva LED paketi koguvõimsusega 40 000 luumenit. Mootori müra, vibratsioon ja kuumus on juhi töökeskkonnast kõrvaldatud,
sest kabiini ja mootorikatte vahel pole ühendust. Uus mootorikate annab DEUTZ-FAHR traktoritele uue, äärmiselt kaasaegse ilme, selle optimeeritud disain aga tagab ka esmaklassilise nähtavuse ettepoole. Parima võimaliku ülevaate taga paiknevatest tarvikutest tagab kabiini
positsioon.
Teisteks omadusteks, mis aitavad juhi väsimust vähendada, on salongi
kirkad värvid, suur aknaala ning katuseluuk, mis on saadaval kolmes variandis: kergesti avatava katuseluugiga, 84% UV-kiirgust tõkestava

3 erineva konﬁguratsiooniga katuseluuk

klaasluugiga ning turvavarustusega klaasluugiga katus, mis tagab optimaalse ülevaate esilaaduri tööst.
Automaatse funktsiooniga õhukonditsioneeril on selle traktoriklassi
suurim õhu väljalaskeavade arv, mis tagab ühtlase õhuringluse, ületades kõiki teisi mudeleid. Iga MaxiVision 2 kabiini detail on välja töötatud
nii, et see aitaks juhil töötada pingevabalt pika aja vältel, saavutades
maksimaalse tootlikkuse.

08-09
JUHTIMINE

ERGONOOMILINE JUHTIMINE.
INTUITIIVNE TEE
MAKSIMAALSE TOOTLIKKUSENI

JVV juhtnupud (eesmise/tagumise) on mugavalt käetoe sisse integreeritud...

... koos esi- ja tagarippsüsteemi juhtnuppudega.

Lisaväljavõtteid juhitakse integreeritud pöidlarattaga juhthoova abil.

Uue disainiga käetugi muudab seeria 7 senisest veelgi mugavamaks ja
ergonoomilisemaks. Kõiki tavafunktsioone saab automatiseerida. Valige lihtsalt eelnevalt soovitud põhiseaded ja aktiveerige need hiljem
igal ajal ekraanipuudutusega. Uus väga ergonoomiline juhthoob käetoel võimaldab reguleerida kõike alates sõidukiirusest, sõidusuunast
ja püsikiiruse hoidiku valimisest kuni ComfortTip süsteemi ning esi- ja
tagarippsüsteemi juhtimiseni.

Intuitiivne süsteem ei nõua käe asendi muutmist ja selle käsitsemiseks kulub vaid hetk aega.
Kõik juhtseadmed on selge värvimärgistusega ja paigutatud loogiliselt vastavalt kasutussagedusele. Juht omab alati täielikku kontrolli
uue seeria 7 traktorite üle ning võib töötada väga pikka aega järjest
maksimaalse tootlikkusega.

10-11
TÄPPISVILJELUS

MITTE TILKAGI ROHKEM KUI VAJALIK,
ENT KA MITTE VÄHEM. TOOTLIKKUS
TÄHENDAB PARIMATE TULEMUSTE
SAAVUTAMIST VÄHIMATE VÕIMALIKE
RESSURSSIDEGA. UUE SEERIA 7
INTELLIGENTSED SÜSTEEMID ON
SÄÄSTLIKUD JA ÖKOLOOGILISED

04-05
12-13
MOTOR

TÄPPISVILJELUS

TÄPSUS ON TOOTLIKKUSE
EELTINGIMUS

TIM-valmidusega (traktor – haakeriist juhtsüsteem) funktsioonid võimaldavad
haakeriistal traktorit juhtida

VT4 valmidus. Haakeriistu juhitakse traktori enda süsteemide abil

Omadused:

• Seeria 7 pakub kogu DEUTZ-FAHR

täppisviljeluse tehnoloogia valikut

• iMonitor2 12" näidikuga.
Turul olevatest suurim

Uutel seeria 7 traktoritel on kõige kaasaegsem täppisviljeluse tehnoloogia ainulaadsete keskjälgimis- ja juhtseadmetega ning 12-tollise iMonitor2 näidikuga. Kõik töötab ühe lihtsa ja selge kasutajaliidesega, mis
võimaldab juhtida kõike alates traktori funktsioonidest kuni ISOBUS
rakenduste, automaatsete juhtsüsteemide ja andmehalduseni. Lisavarustusena võib paigaldada kaks eraldi kaamerat.
Uue seeria 7 traktori võib varustada ka TIM-valmidusega (traktor – haakeriist juhtsüsteem), mis võimaldab traktoril reageerida haakeriistaalt
tulevatele käsklustele – see tehnoloogia suurendab täpsust ja töömugavust. Lisavarustusse kuulub ka VT4 süsteem, mis võimaldab juhtida tarvikuid traktori enda süsteemide abil, vältides liigseid juhtseadmeid kabiinis. Sektsioonjuhtimise ja muudetava doseerimise juhtimise süsteemid
pihustite ja külvikute jaoks kuuluvad standardvarustusse, võimaldades
juhil aktiveerida või desaktiveerida sektsioone, et vältida kattumist ning
kasutada taimekaitsevahendeid ja seemneid säästlikult. Tänu lisavarustusse kuuluvale kaughaldussüsteemile saavad ﬁrma DEUTZ-FAHR tootespetsialistid pakkuda kasutajatuge sõiduki süsteemide hooldamiseks.
Olemas on ka automaatjuhtimise süsteemid ning lahendused juhtmevaba andmeside ja andmehalduse jaoks.

Sektsioonjuhtimine / muudetava doseerimise juhtimine kuulub standardvarustusse

Juhtmevaba andmevahetus on lisavarustuses, andmehaldus (ISOMXL) standardvarustuses

14-15
MOOTOR

TOOTLIKKUS NÕUAB ERINEVAID
TEHNOLOOGILISI LAHENDUSI, MIS
SAAVUTAVAD TÄIELIKU JÕUDLUSE SIIS, KUI
NEED ON IDEAALSELT TASAKAALUSTATUD
JA TEEVAD KOOSTÖÖD. UUS SEERIA 7
ON SELLE ESMAKLASSILINE NÄIDE

16-17
MOOTOR

TIER 4 KUUESILINDRILISED
MOOTORID. TOOTLIKKUS
VÕIMSUSE TOEL
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Omadused:

Väiksem kütuse ja AdBlue kulu. 400 l diiselkütuse ja 50 l AdBlue paak võimaldavad
pikki tööpäevi

• Parem reaktsioonikiirus, kõrgem varu- ja
käivitusmoment

• Kuni 5% keskmisest madalam kütuse- ja
AdBlue kulu

• Elektroonilise Visco siduriga ventilaator
tagab suurema jahutusjõudluse

Uuel seerial 7 on täiesti uut tüüpi mootor keskkonnamõju ja ökonoomsuse
osas. Uus DEUTZ 6.1 Tier4 Final mootor on kiirema reageerimisvõimega,
suurema pöörde- ja käivitusmomendiga ning samal ajal 5% väiksema kütuse- ja AdBlue kuluga kui eelmise põlvkonna mootorid. Lisatud on täiustatud heitgaaside järeltöötlussüsteem SCR ja täiendav passiivne kübemeﬁlter DPF. DPF annab kolm eelist võrreldes tavaliste aktiivﬁltritega: kütust
ei pritsita otse ﬁltrisse, seadme ümber tekib vähem soojust, ning ﬁltri regenereerimisprotsess on kiirem. See säästab kütust ja raha, vastates samal
ajal kõikide rahvusvaheliste heitgaasistandardite nõuetele.

Uue ehitusega jahutussüsteem. Hoolduse lihtsustamiseks täielikult avatav

Mootori jõudlusele aitab kaasa ka elektrooniline Visco ventilaator ja uue
ehitusega, kompaktne, suure jõudlusega jahutussüsteem. Patenteeritud
jahutussüsteemi saab täielikult avada, et lihtsustada hooldustööde teostamist. Eelpuhastussüsteem õhu sisselaskeavadel takistab mustuse pääsu
õhuﬁltrisse, vähendades taas oluliselt hoolduskulusid. DEUTZ 6.1 Tier4 Final mootoris kasutatakse kaasaegset tehnoloogiat ning see on valmistatud Saksamaal – see tagab kõrgeima oskusteabe ja jõudluse taseme, võimaldades teil saavutada maksimaalse tootlikkuse.
SCR heitgaaside järeltöötlussüsteem ja passiivne DPF (kübemeﬁlter) säästavad kütust
ja kulusid

18-19
TRANSMISSIOON

TTV KÄIGUSÜSTEEM.
VÕIMSUS MUUTUB
TOOTLIKKUSEKS

PowerShuttle seade SenseShift funktsiooniga - 5 suunamistundlikkuse taset, mida
saab lihtsalt reguleerida

Omadused:

• Ainus kompaktse ehitusega traktor, mis

suudab saavutada suuremat sõidukiirust

• 40 km/h, 50 km/h või 60 km/h väiksema
mootori pöörete arvu juures

• Intuitiivne juhtimine suure jõudlusega

Salvestada saab kuni 4 püsikiirust, et optimeerida tööprotsesse ja jõudlust

Väga mugav TTV käigusüsteem on äärmiselt tõhus tänu neljale mehaanilisele vahemikule, mida vahetatakse automaatselt. Mootori ja
käigusüsteemi juhtimine on täielikult integreeritud, tagades mugava
automaatsüsteemi mehaaniliseks käiguvahetuseks. Tööprotsessi optimeerimiseks saab salvestada kuni neli püsikiirust. Uus haagiserežiim
parandab sõiduohutust künklikul maastikul. Iga TTV käigusüsteemi
detail on välja töötatud selleks, et tagada seeria 7 traktorite maksimaalne tootlikkus.

Käiguvahemik
%

Hüdrostaatilise võimsuse protsent

Maksimaalne tootlikkus on täpse jõuülekande ja töökiiruse tulemus.
Uuel seerial 7 on kaasaegne elektrooniliselt juhitav vabalt reguleeritav
TTV käigutehnoloogia. See on kindel süsteem, mida on proovitud ja
katsetatud aastate vältel, ning nüüd tagab uus tarkvara selle veelgi
parema jõudluse. DEUTZ-FAHR on ainus tootja, kes pakub 60 km/h
traktoreid niivõrd kompaktse ehitusega. Kõiki lõppkiirusi 40 km/h,
50 km/h või 60 km/h võib saavutada väiksema mootori pöörete arvuga, mis on äärmiselt kütusesäästlik. Üldine kiirusevahemik on 0,2 km/h
kuni 60 km/h. Nii põllul kui teel töötab TTV käigusüsteem optimaalse
tõhususega igal kiirusel.
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20-21
TELJED JA PIDURID

TOOTLIKKUS NÕUAB MAKSIMAALSET
KONTROLLI – NII PÕLLUL KUI TEEL
VIIBIDES. MAKSIMUMKIIRUSEL,
KEERULISTES PINNASETINGIMUSTES JA
KOOS KÕIGE RASKEMATE SEADMETEGA.
SEERIA 7 ANNAB KINDLUSTUNDE
KÕIKIDES TINGIMUSTES:
OHUTUS IGAS OLUKORRAS

22-23
TELJED JA PIDURID

TELJED JA PIDURID. OPTIMAALNE
TOOTLIKKUS NÕUAB
OPTIMAALSET OHUTUST

Ainulaadne. Uus suure jõudlusega vedrustusega esisild

Omadused:

• Ainulaadne suure jõudlusega esitelg koos
vedrustusega

• Maksimaalne stabiilsus kõikides
töötingimustes

• Ainulaadne ketaspidurite süsteem
• Pidurivõimendi

Uus seeria 7 suure jõudlusega esisillavedrustus ja pidurisüsteem on selles traktoriklassis ainulaadne. Intelligentne ja adaptiivne vedrustussüsteem tagab uute seeria 7 traktorite maksimaalse stabiilsuse nii rasketel
vedudel kui ka keerukatel põllutöödel. Innovatiivne Anti Dive vajumisvastane süsteem hoiab traktori stabiilsena kõikidel transporditöödel ja
parandab sõiduohutust. Uus vedrustus tagab ka parema juhitavuse
ebatasasel pinnal; amortisaatorid on paigaldatud telje esiküljele.

Pidurivõimendi tagab hea pidurdusvõime ka kerge pedaalivajutusega

Seeria 7 on ainus standardne traktor, millel on esiteljel suure jõudlusega
ketaspidurid, koos täiendava pidurivõimendiga, mis tagab maksimaalse
pidurdusvõime ka kõige kergema pedaalivajutuse korral. Ühelgi teisel
standardsel traktoril pole suure jõudlusega esiteljel ketaspidureid koos
pidurivõimendiga.

24-25
HÜDRAULILINE RIPP- JA
JÕUVÕTUSÜSTEEM

TRAKTORI TOOTLIKKUS SÕLTUB
OTSESELT SEADMETEST, MIDA SEE
SUUDAB VEDADA. ERINEVAD
TÖÖD NÕUAVAD ÜHA SUUREMATE
JA RASKEMATE TARVIKUTE
KOMBINATSIOONE. JUST SIIN
NÄITAB UUS SEERIA 7 SELGELT
OMA JÕUDU

26-27
HÜDRAULILINE RIPP- JA
JÕUVÕTUSÜSTEEM

ÜHENDUS.
TÕSTKE TOOTLIKKUS KÕRGELE

Kuni 7 proportsionaalset HVV-d taga ja 2 ees. Esirippsüsteem on traktoriga integreeritud ja lähemale paigutatud.

Omadused:

• Kõik hüdroväljavõtted on proportsionaal-

Taha paigaldatud ISOBUS liides.

selt juhitavad

• Positsioonijuhtimisega esirippsüsteem
• Uus esirippsüsteem – lähema paigutatud ja
traktoriga integreeritud

• Esirippsüsteemile saab lisada hüdroväljavõtted ja ISOBUS pistiku

Välised hüdroväljavõtete, rippsüsteemi ja JVV juhtnupud mõlemal traktori küljel.

Uuel seerial 7 on piisavalt hüdroväljavõtteid kõikide tööde jaoks, kuni
viis HVV-d taga ja kaks ees – kõik proportsionaalselt juhitavad.
Uuel seeria 7 traktoril on positsioonijuhtimisega esirippsüsteem, mis
on seni olnud saadaval ainult seerial 9. Tõstevõime on suurenenud
muljetavaldava 5480 kg-ni – uue integreeritud esirippsüsteemiga
paiknevad haakeseadmed traktorile lähemal. Esirippsüsteemil asub ka
integreeritud ISOBUS pistik.

Standardse LS hüdroüsteemi väljundvõimsus on 120 l/min, lisavarustuse
korral 160 l/min. Roolisüsteemi varustab eraldi pump, mistõttu selle töö
ei häiri peamisi hüdroseadmeid. Standardne tagatõstevõime on koguni
10000 kg.
Kolme jõuvõtusüsteemi kiirusega (540 ECO/1000/1000 ECO) taga ja
1000 või 1000 ECO ees tagatakse kõikide jõuvõtutööde maksimaalne
jõudlus. ECO kiirused saavutatakse väiksemate mootori pöörete arvuga ja sellest tulenevalt väiksema kütusekuluga.
Kõiki hüdraulika- ja jõuvõtusüsteemi funktsioone on lihtne juhtida
käetoelt kabiinis.

28-29
RAKENDUSED

SEE OLI PIKK TEEKOND.
MAA KÜNDMISEST SEEMNETE
KÜLVAMISENI, VILJA KASVUHOOLDUSEST
LÕIKUSENI – NII HEA ON TUNDA,
ET HOOAJA LÕPUKS VÕIB ÖELDA:
„UUE SEERIA 7 ABIL SAIN MA PARIMA
SAAGITULEMUSE!”

30-31
TEHNILISED
ANDMED

SEERIA 7 TTV AGROTRON

Tehnilised andmed

7230 TTV

7250 TTV

MOOTOR
Tootja

Deutz

Deutz

Mudel

TCD 6.1 L06

TCD 6.1 L06

Stage 4 (Tier4 Final)

Stage 4 (Tier4 Final)

6/6057

6/6057

Saastenorm
Silindrid/Maht

Arv/cm³

Turboõhu jahuti
Viskosiduriga ventilaator
Deutz Common Rail süsteem (DCR)
Maksimumvõimsus (ECE R 120)

bar

1600

1600

kW/hj

166/226

181/246

Võimsus mootori nimipööretel (ECE R 120)

kW/hj

157/214

169/230

Maks. homolog. võimsus nimipööretel (2000/25/EÜ)

kW/hj

166/226

174/237

Mootori pöörded maksimumvõimsusel

p/min

1900

1900

Maks. mootori pöörded (nimipöörded)

p/min

2100

2100

Mootori pöörded maksimaalse väändemomendiga

p/min

1600

1600

O

O

Mootoripidur
Elektrooniline mootori juhtseade
Õhufilter tolmuärastusega
Sumbuti kabiini A-piilaril
Kütusepaagi maht

liitrit

400

400

AdBlue® paagi maht

liitrit

50

50

ZF S-Matic S240 / S240HD

ZF S-Matic S240 / S240HD

TTV KÄIGUSÜSTEEM
Mudel
Kiirusvahemike arv
Maksimumkiirus

nr

4

4

km/h

40/50/60

40/50/60

Kiirus 60 km/h ECO

@1980

@1980

Kiirus 50 km/h ECO

@1690/@2100 (HD)

@1690/@2100 (HD)

@1357/@1760

@1357/@1760

2+2

2+2

Eesmine JVV 1000

O

O

JVV 1000 ECO

O

O

O

O

Haagise õhkpidurid

O

O

Haagise hüdropidurid

O

O

Pikk tagaratasevõll (eemaldatav)

O

O

l/min

120

120

Pumba tootlikkus (lisa)

l/min

160

160

Maksimaalne õlikogus

liitrit

45

45

Kiirus 40 km/h SuperECO
PowerZero funktsioon
Püsikiirused

nr

Sõidustrateegiad (automaatne/manuaalne/JVV)
Eco/Power juhtimisrežiim
Hüdrauliline reevers PowerShuttle
SenseClutch funktsioon
JÕUVÕTUSÜSTEEM
JVV 540ECO/1000/1000ECO

TELJED JA PIDURID
Vedrustusega esitelg
DT esirattavedu, elektrohüdrauliliselt aktiveeritav
Elektrohüdrauliliselt lülitatav diferentsiaallukustus
ASM süsteem
Tagapidurdus DT aktiveerimisega
Välised pidurikettad ees
PowerBrake funktsioon

Automaatne elektrooniline parkimispidur (EPB)
HÜDRAULIKA- JA HAAKESÜSTEEM
Pumba tootlikkus (standard)
Suletud keskusega LS hüdraulikasüsteem (koormustundlik)

Eraldi õlipaak
Tagumised HVV-d (standard)

suundade arv

8

8

Tagumised HVV-d (lisa)

suundade arv

10/12/14

10/12/14

kg

10000

10000

Elektrooniline tagarippsüsteem
Tagarippsüsteemi tõstevõime
Esirippsüsteem
Tõstevõime ees

kg

O

O

5480

5480

Tehnilised andmed ja pildid on ainult informatiivsed. Toodete pideva täiustamise tõttu võtab DEUTZ-FAHR endale õiguse uuendada oma masinate tehnilisi andmeid mistahes ajal ilma ette
teatamata.

SEERIA 7 TTV AGROTRON

Tehnilised andmed

7230 TTV

7250 TTV

ELEKTRISÜSTEEM
Pinge

V

12

12

Standardaku

V/Ah/A

12/180/700

12/180/700

Generaator

V/Ah/A

12/200

12/200

V/kW

12/3,1

12/3,1

O

O

Õhkvedrustus

O

O

Reguleeritavad tahavaatepeeglid

O

O

Soojendusega reguleeritavad tahavaatepeeglid

O

O

O

O

Starter
Välispistik
Haagise voolupistik 11786 (7 klemmiga)
Toitepistik suurema voolutugevusega rakendustele
KABIIN
MaxiVision 2 kabiin

Õhukonditsioneer
Kliimaseade
Katuseluuk
Multifunktsionaalne juhthoob
Töömonitor
Tulede juhtpaneel
iMonitor2

O

O

Kaamerasüsteem

O

O

Agrosky valmidus

O

O

ISOBUS (Klass 3) ühilduvus

O

O

ComforTip professional

O

O

Max Comfort Dynamic XL ++ iste
(dünaamiline madalsageduslik vedrustus)
Max Comfort Dynamic XXL ++ iste (dünaamiline
madalsageduslik vedrustus, horisontaalvedrustus)
Max Comfort Dynamic EVO Active + iste (dünaamiline
aktiivvedrustus, lai ehitus, aktiivne A/C süsteem)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Polsterdatud kõrvaliste
Raadio
Halogeentöötuled
Gen 4 LED töötuled

HAAKESEADMED
Automaatne veokonks
Reguleeritava kõrgusega kuulliigend
Fikseeritud kuulliigend
Lihtne haakelatt
Pick-Up haakeseade
Piton Fix haakeseade

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

600/70R30

600/70R30

MÕÕTMED JA MASSID
Esirehvid
Tagarehvid
Esirehvid
Tagarehvid
Teljevahe

mm

2868

2868

Pikkus

mm

4817-4972

4817-4972

710/70R38

710/70R38

540/65R34

540/65R34

650/65R42

650/65R42

Kõrgus

mm

3153

3153

Laius

mm

2500-2736

2500-2736

Kõrgus maapinnast

mm

555

555

Tühimass esisillal

kg

3100-3915

3100-3915

Tühimass tagasillal

kg

5100-5185

5100-5185

Tühimass

kg

8200-9100

8200-9100

Tagarataste lisaraskused

kg

O

O

Täismass esisillal

kg

6000

6000

Täismass tagasillal

kg

10000

10000

Lubatud täismass (40 km/h)

kg

14500

14500

: standard O: lisa -: pole saadaval

Müüja
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OÜ JATIINA
Kauba tee 10, Tõrvandi
61715 Ülenurme
Tel. (+372) 733 0556
www.jatiina.ee
jatiina@jatiina.ee

Täiendavat teavet saate müüjalt
või koduleheküljelt deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR on

kaubamärk

