
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6
6120.4 - 6130.4 - 6140.4 - 6150.4 - 6160.4
6140 - 6150 - 6160 - 6180 - 6190

AGROTRON  6
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 PŘEHLED MODELŮ

PŘIPRAVEN NA KAŽDOU 
VÝZVU: AGROTRON 6  

SE 4 NEBO 6 VÁLCI

SPRÁVNÝ TYP VÝKONU PRO VAŠE POTŘEBY
Agrotron 6 nabízí vedle vysokých výkonů a vynikajícího jízdního 
komfortu také možnost vybrat si ten správný traktor, který přesně 
odpovídá požadavkům Vašeho provozu a potřebám nářadí, které 
používáte. Veškeré komponenty stroje a výbavové prvky řady 6 byly 
vyvinuty přímo pro potřeby zemědělských provozů a pro poskytování 
služeb v zemědělství s maximální orientací na pracovní výkonnost a 
nízkou spotřebu. Často není volba správného traktoru pouze otázkou 

výkonu. Pro dosažení optimální výkonnosti a snížení provozních nákladů 
hrají důležitou roli i další faktory, které přímo ovlivňují výkonnost a 
hospodárnost provozu stroje. Aby bylo možné nabídnout to správné 
řešení na tak různorodé požadavky, jaké dnešní farmáři mají, sestává 
řada 6 celkem z 10 modelů, každý v několika výbavových variantách. 
Na výběr jsou 4- i 6válcové motory s SCR systémem a technologií 
DCR (Deutz Common Rail). 4válcové modely s krátkým rozvorem 

jsou vhodné především do dopravy a pro lehčí práce, kde nabízejí 
přesto dostatek výkonu. Robustní 6válcové modely s delším rozvorem 
jsou naopak vhodné i pro těžké polní práce. Agrotron 6 udává touto 
možností opět směr vývoje u traktorů střední a vyšší střední třídy. Kde 
je potřeba všestranný a obratný traktor s vysokým výkonem, tam se 
nabízí volba 4 válce. Pokud je traktor určen primárně pro polní práce, 
je 6válec vhodnější alternativa. Široká nabídka standardní a volitelné 

výbavy umožňuje konfiguraci traktoru přesně podle jeho budoucího 
použití: od polních prací po setí, od ochrany rostlin až po sklizeň a 
rychlou přepravu nákladu. Díky svojí všestrannosti se hodí řada 6 jak pro 
středně velké zemědělské podniky, kde funguje jako univerzální traktor, 
tak pro poskytování zemědělských služeb, sklizeň píce nebo do dopravy.



Agrotron 6 je správný stroj pro všechny, kteří dokáží ocenit výhody moderních 
převodovek s řazením pod zatížením – jednoduché ovládání, vysoká tažná 
síla spojená s nepřekonanou hospodárností traktorů DEUTZ-FAHR Agrotron. 
Nový motor DEUTZ s technologií SCR je až zázračně úsporný a přitom překvapí 
pružností, vysokým výkonem a celkově nízkými provozními náklady. Spolu s 
novou převodovkou Sense-Shift, s automatickým řazením převodových stupňů 
pod zatížením, je dosažen zatím nedosažený komfort u strojů s tímto typem 
převodovek.

AGROTRON 6 – HOSPODÁRNÝ 
PO VŠECH STRÁNKÁCH
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 PŘEDNOSTI

HLAVNÍ PŘEDNOSTI POHROMADĚ

Příprava na ISOBUS a satelitní 
naváděcí systém AGROSKY

Zadní pneumatiky až 
o velikosti 42” pro 

maximální ochranu půdy

4 rychlosti vývodové hřídele, 
modulovaný, jemný rozběh šetří 

traktor i připojené zařízení
Osvětlení v úhlu 360° kolem celého 

traktoru pomocí až 25 světel

Loketní opěrka pro 
ovládání převodovky, 

hydrauliky a základních 
motorových funkcí

Plně integrovaný přední 
tříbodový závěs a přední 

vývodová hřídel  s 
komfortním ovládáním

Perfektně sladěné hydraulické 
odpružení přední nápravy a 

pneumatické odpružení kabiny.
Kapacita zadního tříbodového 

závěsu až 9,2 t – s takovou silou 
zvednete cokoliv

Různé hydraulické systémy až se 
sedmi přídavnými okruhy a čerpadly  

o výkonu až 120 l/min

Nová “Sense-Shift” 
převodovka – 

jednoduše pohodlné 
řazení

S-Class2 kabina – tichá, 
komfortní, ergonomická

Výkonné a úsporné 
motory DEUTZ ve 

4válcovém a 6válcovém 
provedení
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 AGROTRON

TISÍCKRÁT  
OVĚŘENÁ KVALITA

S více než 100.000 prodanými kusy je DEUTZ-FAHR Agrotron jedním z nejvíce prodávaných evropských traktorů. Za více než 100 milionů provozních 
hodin prokázal tento stroj svoji spolehlivost v každodenním nasazení. 

PŘESVĚDČTE SE SAMI
Agrotron 6 TTV byl vyvinut pod taktovkou německé inženýrské školy a je vyráběn v bavorském Lauingenu. Navštivte výrobní závod DEUTZ-
FAHR a sami se přesvědčte o vysoké kvalitě strojů, které jsou vyráběny pouze velmi kvalifikovanými pracovníky.

ZAPOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ DO VÝVOJE
DEUTZ-FAHR dlouhodobě těží z úzké spolupráce s farmáři a podnikateli v zemědělských službách při vývoji nových strojů a zapojuje je do všech 
vývojových stupňů. Díky pracovním skupinám s praktiky na všech úrovních vývoje, je zajištěno, že stroje přesně odpovídají aktuálním požadavkům 
moderního zemědělství.

MODERNÍ VÝVOJOVÉ CENTRUM 
DEUTZ-FAHR má jedno z nejmodernějších vývojových a technologických center v oblasti výroby zemědělských strojů. V těchto testovacích 
centrech se zkoumají všechny traktorové komponenty a při dlouhodobých zkouškách se testuje jejich životnost a funkce. Výsledky testů jsou pak 
zahrnuty do vývoje nových strojů nesoucích značku DEUTZ-FAHR. 
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 KABINA S-CLASS2

KABINA S-CLASS2 – TICHO, 
POHODLÍ, ČISTÁ ERGONOMIE

LEGENDÁRNÍ KABINA 
Kabina S-Class2 řady Agrotron 6 je pokračovatelem legendární kabiny Agrotron. Velká vypouklá okna a dveře a úzký rám kabiny umožňují 
perfektní výhled v úhlu 360°. Nový interiér působí velice příjemně díky světlejším odstínům a vysoce kvalitním materiálům. Spousta otevřených i 
uzavíratelných schránek umožňuje uložení všech potřebných dokumentů a osobních věcí. Klimatizovaná schránka na nápoje zajistí 100% osvěžení 
i v těch nejteplejších letních dnech. A na novém polstrovaném sedadle spolujezdce můžete pohodlně svézt kohokoliv. 

PERFEKTNÍ KLIMA
S výkonnou klimatizací nové řady 6 budete mít vždy chladnou 
hlavu. Díky kvalitnímu směšovači vzduchu v kabině a 14 
nastavitelným výdechům má pracovní prostředí vždy optimální 
klima.

VOLNÝ VÝHLED Z KABINY.
Velká plocha prosklení, zaoblené blatníky a kapota značně 
skloněná dolů, jsou hlavní prvky konceptu volného výhledu z 
kabiny kolem celého stroje od DEUTZ-FAHRU. Díky tomu máte 
i u nové řady 6 přehled o dění kolem celého traktoru, který je 
jinak vlastní pouze traktorům kompaktní třídy.
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FUNKČNOST ZROZENÁ  
Z PÉČE O DETAIL

PRACUJTE JEDNODUŠE A POHODLNĚ
Logické a jednoduché uspořádání ovládacích prvků usnadňují orientaci v nových kabinách S-Class2 tak, že již po krátké době budete schopni 
plně ovládat celý stroj. Je zcela lhostejné, zda se rozhodnete pro jednoduchou loketní opěrku, nebo POWERCOM loketní opěrku. Vždy máte 
nejdůležitější ovladácí prvky pro každodenní použití ihned na dosah. Výbavová verze P navíc nabízí elektrické ovládání hydraulických okruhů a 
souvraťový management COMFORTIP. S volitelným informačním terminálem iMonitor a zpětnou kamerou máte všechny pracovní procesy vždy 
pěkně pod dohledem. Integrovaný pracovní počítač vám zdokumentuje spotřebu a pracovní výkon.

POWERCOM-S  
S COMFORTIPEM

1  Elektrohydraulický okruh č.1

2  Elektrohydraulický okruh č.2

3  Elektrohydraulická reverzace – vpřed a 
vzad

4  Ovládání zadního tříbodového závěsu; 
rychlozdvih, spouštění, tlačítko stop a 
aktivace systému

5  Řazení stupňů pod zatížením (pohyb 
pákou vpřed a vzad)

6  COMFORTIP – souvraťový 
management pro uložení funkcí 
probíhajících opakovaně  
(pohyb pákou vlevo)

7  Elektronické ovládání motoru EMC – 
paměť otáček motoru

8  Elektronický ruční plyn 
9  Tlačítko neutrálu

10  Uzávěrka diferenciálu

11 Pohon všech kol

12  Joystick pro ovládání hydraulických 
okruhů č. 3 a 4

13  Aktivace automatického řazení

14  Nastavení rychlosti vývodové hřídele

15 Ovládání vývodových hřídelí

16 Nastavení EHR – hloubka, prokluz,  
 max. zdvih, typ regulace

17  Pokročilé nastavení převodovky a 
pohonného systému

18  Regulace času a průtoku  
hydraulických okruhů 

19 Ovládací panel Infocenter
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 JÍZDNÍ KOMFORT

POHODLÍ  
A BEZPEČNOST  
NA NEJVYŠŠÍ  
ÚROVNI

BRZDY
Řada 6 je vybavena mokrými lamelovými brzdami v zadní 
nápravě, dimenzovanými na opravdu velké zatížení. Díky 
nově vyvinutému regulovanému mazacímu systému 
bylo možné chování brzd dále optimalizovat a především 
minimalizovat jejich opotřebení. Brzdový systém řady 6 
byl nově vybaven také posilovačem brzd, který garantuje 
vysokou brzdnou sílu a zároveň umožňuje velmi jemné 
ovládání brzdné síly. Bezpečnost je zajištěna za každé 
situace.

Na poli, v dopravě nebo při práci s čelním nakladačem na 
farmě: Řada 6 nabízí v každé situaci maximální komfort. 
Díky optimálnímu sladění systémů odpružení přední 
nápravy, kabiny a sedadla řidiče je většina nerovností 
pohlcena. Nová převodovka Sense Shift nechává trhavé 
pohyby při změně převodů minulosti. I další funkce jako 
automatické spouštění pohonu všech kol, uzávěrky 
diferenciálu a vývodové hřídele výrazně zvyšují každodenní 
pohodlí při provozu stroje. Externí ovládání vývodové 
hřídele, jednoho hydraulického okruhu a obou tříbodových 
závěsů značně usnadňují připojování nebo odpojování 
všech druhů závěsné techniky.

ODPRUŽENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY
Hydraulicky a elektronicky ovládané odpružení přední nápravy 
nových Agrotronů 6 sestává, vedle masivního odpruženého 
kyvného uložení přední nápravy, ze dvou hydraulických pístů a 
elektrohydraulického ovládacího systému. Systém je unikátní v 
tom, že umožňuje 100% uzamčení a zároveň plný výkyv přední 
nápravy za jakýchkoliv podmínek. Tato možnost je obrovskou 
výhodou nejen při manipulaci s čelním nakladačem, ale také 
například při těžkých tažných pracích na poli, u kterých je 
kritické udržet správnou hloubku zpracování a přitom mít k 
dispozici plnou tažnou sílu.

ODPRUŽENÍ KABINY
Pneumatické odpružení kabiny zajišťují 2 velké vzduchové 
měchy. Díky automatické regulaci výšky kabiny podle zátěže 
je celý systém nezávislý na skutečné hmotnosti kabiny nebo 
jejímu naklonění. Výška kabiny a tuhost odpružení je stejná 
za každých podmínek. V porovnání s hydraulickým systémem 
navíc nemá na vzduchové odpružení žádný vliv venkovní 
teplota.



 14-15
 POWER EFFICENCY

NEPŘEKONATELNÁ 
HOSPODÁRNOST

MOTOR
Díky inovativním technologiím, jako SCR nebo DEUTZ 
CommonRail mají nové motory řady 6 nejnižší 
spotřebu při zachování vynikajícího výkonu. Díky 
možnosti standardně spalovat až 100% Biodiesel 
(B100) si můžete navíc vždy zvolit to nejekonomičtější 
palivo.

PŘEVODOVKA
Nová Sense Shift převodovka má díky jednoduché 
stavbě velmi nízké ztráty a tím vynikající stupeň 
účinnosti. Optimální odstupňování převodů a velmi 
jemné řazení převodů pod zatížením umožňuje práci 
při vždy optimálních otáčkách motoru.

VÝVODOVÉ HŘÍDELE
Díky čtyřem rychlostem vývodové hřídele, které 
zahrnují i dvě ekonomické rychlosti, pracuje traktor 
i při práci s vývodovou hřídelí vždy při ekonomicky 
nejvýhodnějších otáčkách. To vede k dalším úsporám 
paliva a zvýšení pohodlí při práci.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
S volitelným hydraulickým systémem LoadSensing 
s axiálním pístovým čerpadlem dodává traktor vždy 
pouze tolik oleje, kolik je právě požadováno. Náplň 
hydraulického oleje je nezávislá od převodovkového 
oleje. Nedochází tak k jeho přehřívání a především je 
ho vždy dostatek k dispozici pro jakékoliv připojené 
zařízení.

KABINA S-CLASS² 
V nové kabině S-Class2 se každý hned cítí jako doma. 
Ergonomické uspořádání všech ovládacích prvků a 
spousta automatických funkcí usnadňují a urychlují 
práci se strojem.

POWER EFFICIENCY
Jezdím a šetřím s DEUTZEM. Tento slogan přesně vystihl 
hospodárnost traktorů DEUTZ-FAHR již před desetiletími. 
Nejúspornější motor je dnes pouze jednou ze součástí, 
které stojí za vynikající hospodárností těchto traktorů. 
Power Efficiency se rovná nejnižším nákladům na obdělaný 
hektar půdy nebo ujetý kilometr v dopravě. Pro dosažení 
tohoto cíle bylo nutné perfektně sladit všechny tyto 
komponenty:

F
A

H R  D E U T Z

SP

AR DIESEL



VÝKON S 
NEOMEZENÝMI 
MOŽNOSTMI
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 MOTOR

Motory DEUTZ jsou již téměř 150 let symbolem pro 
výkon a úsporu. Díky neustálému vývoji těchto agregátů 
a použití technologie SCR dosahují motory nové řady 6 
vynikajícího výkonu a pružnosti při zachování minimální 
spotřeby. Přidáním AdBlue pro snížení emisí ve výfukových 
plynech byla umožněna další optimalizace výkonových 
hodnot těchto motorů.

B100 – PŘIPRAVEN PRO PALIVO 
BUDOUCNOSTI
Vstřikovací systém DEUTZ CommonRail je skutečně 
vysokotlaký systém vstřikování paliva, který umožňuje při 
dosažení maximálního tlaku až 1600 barů vytvoření optimální 
směsi paliva a stlačeného vzduchu. Díky robustní stavbě a 
neustálému mazání palivových čerpadel motorovým olejem 
je i nejnovější generace systému DEUTZ CommonRail schopna 
spalovat až 100% biodiesel. Tím je umožněno bezproblémové 
použití i všech dostupných směsí bionafty bez vlivu na výkon 
a životnost stroje.

MOTOR A PŘEVODOVKA – SEHRANÝ TÝM
Křivky výkonu a krouticího momentu nových motorů byly upraveny 
přesně tak, aby odpovídaly požadavkům řady 6. Nové, výkonnější 
wastegate turbodmychadlo s elektronickým řízením udržuje plnící tlak 
na vždy optimální úrovni. Proto poskytují motory DEUTZ již v nízkých 
otáčkách vysoký krouticí moment a udržují ho konstantní v širokém 
rozsahu otáček. 

Vysoký tlak Nízký tlak

Filtr
Měřící jednotka Omezovač tlaku
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SPRÁVNÝ 
PŘEVOD  
V KAŽDÉ 
SITUACI

SNAZŠÍ PRÁCE DÍKY  
AUTOMATICKÝM  FUNKCÍM
Automatická převodovka řazená pod zatížením disponuje v 
každé pracovní skupině 4 stupni řazenými pod zatížením a je 
standardně v každém traktoru ve verzi “P”. Ideální převod si 
program volí sám v závislosti na zatížení a otáčkách motoru.
Extrémně krátká doba reakce usnadňuje práce, které vyžadují 
časté řazení. Řidič se tak může plně koncentrovat na svoji 
práci. Otáčky motoru se drží neustále v optimálním rozmezí, 
kde má motor nízkou spotřeba paliva. S automatickým 
ovládáním pohonu všech kol a uzávěrky diferenciálu zvládne 
každý i ty nejtěžší situace. V závislosti na pojezdové rychlosti a 
úhlu natočení kol spíná nebo vypíná tyto systémy elektronická 
řídící jednotka. Tažná síla je proto vždy na maximální úrovni a 
zároveň je zajištěna dobrá manévrovatelnost traktoru.

TEN SPRÁVNÝ PŘEVOD PRO KAŽDOU PRÁCI
Nová řada 6 je vybavena převodovkami, které nabízejí dostatek převodových 
stupňů pro každou práci. Díky 4 stupňům řazeným pod zatížením si stačí 
jen vybrat ten správný převod a začít pracovat. Modely 6120, 6130 a 6140 
disponují celkem 32 převodovými stupni. Modely 6150 a vyšší pak mají 
převodovku s 24 stupni vpřed i vzad. Všechny modely je možné vybavit i 
plazivými převody. V takovém případě je počet převodů 48 respektive 40 
vpřed i vzad. Jednotlivé převody jsou odstupňovány s přesnou návazností 
tak, aby pro každou činnost a v každých podmínkách měl řidič na výběr 
hned několik převodů. V hlavním pracovním rozsahu má tak řidič celkem 
12 převodových stupňů. Na silnici každý jistě ocení dosažení maximální 
rychlosti 40 km/h při výrazně snížených otáčkách motoru. Nižší otáčky 
pak vedou nejen k nižší hladině vibrací a hluku, ale především k výraznému 
snížení spotřeby. Všechny traktory také disponují elektrohydraulickou 
reverzací s nastavitelnou citlivostí, která umožňuje plynulou změnu směru 
jízdy přesně v takovém tempu, jaké si obsluha právě přeje. Stačí pootočit 
kolečkem přímo na reverzační páce do požadované pozice.

1
3,2L

2

3

4

5

6

1

2

3

4

3,8
4,6
5,5

M
H
S

M
H
S

M
H
S

M
H
S

M
H
S

M
H
S

L

L

L

L

L

5,7
6,9
8,2
9,8

9,2
11,0

13,2
15,8

13,8
16,6

19,8
23,8
19,0

22,8
27,3

32,7
29,1

34,9
41,8 50,0

5km/h 10 15 20 25 30 35 40 45 50

M
H
S

L 0,39
0,47
0,56
0,67

M
H
S

0,84
1,00
1,20

M
H
S

L 1,14
1,35

1,61
1,93

M
H
S

L 1,69
2,03

2,43
2,91

S 0,70

3

4,9
5,9
7,0
8,4
7,9
9,4
11,3

13,6
11,8
14,2

17,0
20,4
16,3

19,5
23,4

28,0
24,9

29,9
35,8

42,9
1 2

Optimální počet převodů se správným odstupňováním umožňuje 
dosažení ideální rychlosti v každé situaci.

Velmi jednoduše nastavitelná citlivost  
reverzace v 5 stupních.

(*) pokud to umožňuje platná legislativa
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 HYDRAULICKÝ 

 SYSTÉM

DOKONALÁ SOUHRA  
SÍLY A PRECIZNOSTI

NEJLEPŠÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM VE SVÉ TŘÍDĚ
Hydraulický systém sestává z čerpadla řízení o výkonu 42 l/min a 
hlavního hydraulického čerpadla o výkonu 83 l/min pro ostatní 
hydraulické systémy. Na přání je možné traktor vybavit výkonnějším 
Load Sensing čerpadlem o průtoku až 120 l/min, které reaguje na 
aktuální poptávku oleje a vždy dodává pouze požadované množství 
oleje. Výkonové ztráty takového systému jsou výrazně nižší a zároveň 
se prodlužuje životnost všech hydraulických komponent. Standardně 
jsou traktory nové řady 6 dodávány se 4 dvojčinnými, mechanicky 
ovládanými hydraulickými okruhy, které mohou být doplněny pátým 
elektronicky ovládaným hydraulickým okruhem. Ve verzi „P“ jsou 
ve standardu taktéž 4 dvojčinné, ale elektrohydraulicky ovládané 
hydraulické okruhy. Na přání zákazníka je možné traktory v této verzi 
vybavit až 7 hydraulickými okruhy, z toho dvěma vpředu. Všechny 
hydraulické okruhy je možné uzamknout, používat jako jednočinné 
či dvojčinné nebo zároveň se zadním tříbodovým závěsem. Dále je 
možné nastavit jak časování, tak průtok oleje.

MAXIMÁLNĚ PRAKTICKÝ A JEDNODUŠE  
OVLADATELNÝ
Vývod „Power-Beyond“ umožňuje přenos plného výkonu hlavního 
hydraulického čerpadla přímo na hydraulický motor(y) přídavného 
zařízení. Tato možnost je velmi užitečná především při práci se 
zařízeními s vlastní hydraulickou řídící jednotkou. Vždy dostačující 
množství oleje zvyšuje produktivitu i kvalitu práce a v konečném efektu 
tím snižuje provozní náklady.

Všechny modely řady 6 jsou vybaveny hydraulickými rychlospojkami, 
které umožňují připojení hydraulických okruhů i pod tlakem. Olej, který 
čas od času unikne při připojování nebo rozpojování hydraulických 
okruhů, je bezpečně zachycen do k tomu určených nádobek.



TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS S MOHUTNOU SILOU
Možnost výběru správné rychlosti otáček vývodové hřídele zvyšuje 
všestrannost traktoru a umožňuje mu pracovat s vyšší efektivitou, 
především při činnostech, nevyžadujících plný výkon stroje. Všechny 
traktory Agrotron nové řady 6 jsou standardně vybaveny čtyřmi 
rychlostmi vývodové hřídele. Vedle klasických rychlostí 540 a 1000 
jsou k dispozici ještě ekonomické varianty 540E a 1000E. U všech 
modelů je vývodová hřídel spouštěna elektrohydraulicky a modulovaně 
s čidlem zátěže. Veškerá zařízení i traktor samotný je tak uchráněn před 
přetížením a extrémní zátěží.

Standardně je také možné ovládat vývodovou hřídel tlačítky na zadních 
blatnících. Na přání lze dovybavit traktor předními rameny a přední 
vývodovou hřídelí o rychlosti otáček 1000 nebo 1000E.

DOSTATEK VÝKONU  
NA POVEL

Ekonomické otáčky vývodové hřídele snižují nejenom otáčky 
motoru, ale především spotřebu, hluk a opotřebení celého stroje.

Páky pro jednoduchý výběr otáček vývodové hřídele a 
tlačítka pro pohodlné spouštění a vypínání vývodových 
hřídelí.

EKONOMICKÉ OTÁČKY PTO

 1.400    1.600 1.800 2.000

1.000 E

1.000

-20%

Spotřeba (g/kWh)

Otáčky motoru (ot/min)
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SERVIS A ÚDRŽBA  
SNADNO A JEDNODUŠE

DÝCHAT ČISTÝ VZDUCH
Vícestupňový systém filtrace nasávaného vzduchu poskytuje motoru vždy 
dostatek čistého vzduchu. Standardně dodávaný cyklónový odlučovač 
hrubých nečistot je vybaven jejich odsáváním do výfukového potrubí. 
Nový PowerCore filtr s jemným bezpečnostním filtrem je garancí pro vždy 
perfektně čistý vzduch i ve velmi prašných podmínkách.

KOMFORTNÍ V KAŽDÉM DETAILU
Pokud je traktor vybaven vzduchovým kompresorem, zajišťují standardně 
dodávané vysoušeče 100% spolehlivost tohoto systému za každého počasí. 
Manuální vypouštění kondenzované vody kompletně odpadá a ani při 
mrazech nehrozí, že by cokoliv zamrzlo.

DLOUHÉ SERVISNÍ INTERVALY
Dlouhá životnost výkonných olejových filtrů výrazně snižuje náklady 
na každou hodinu provozu. Další výhodou je, že nemusíte provádět 
pravidelnou údržbu tak často jako dříve a můžete tedy déle pracovat bez 
nutnosti návštěvy servisu.

DEUTZ-FAHR SERVIS
Všichni pracovníci prodejních středisek DEUTZ-FAHR procházejí několikrát 
do roka školením. Díky tomu Vám mohou poskytnout nejlepší servis i u 
nových produktů. Již při koupi stroje Vám poradí se správným vybavením a 
pomohou Vám se zprovozněním stroje přímo u Vás. Díky svým znalostem 
Vám pomohou stroj správně nastavit, abyste jej mohli využívat od prvního 
dne na 100%. Vedle toho disponují nejmodernějšími diagnostickými 
nástroji a speciálními přípravky pro správnou údržbu Vašeho stroje.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY DEUTZ-FAHR
Koupí stroje DEUTZ-FAHR projevujete důvěru v kvalitu naší značky. Proto 
Vám doporučujeme používání originálních náhradních dílů. Pouze ty 
odpovídají vysokým standardům kvality značky DEUTZ-FAHR a garantují 
správnou funkčnost všech součástí.

VŠE POD KONTROLOU
Stav všech náplní je možné snadno zkontrolovat bez nutnosti 
použití nářadí. Nejdůležitější součásti mají navíc elektronická 
čidla, která provádějí neustálou kontrolu i za provozu.

SNADNO DOSTUPNÉ
Všechny údržbové body jsou u nové řady 6 snadno dostupné ze 
země. Chladiče se dají snadno rozložit, aby je bylo možné rychle 
a řádně vyčistit. I mazací body jsou velmi dobře přístupné a jejich 
namazání je tak otázkou okamžiku.
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KOMPLETNÍ VYBAVENÍ
U řady Agrotron 6 si můžete vybrat z celé řady volitelných 
výbavových prvků a variant. Můžete si tak sestavit traktor, který 
bude přesně odpovídat požadavkům Vašeho provozu. Kromě bohaté 
standardní a volitelné výbavy dodávané přímo z výroby nabízíme 
množství dalšího příslušenství, kterým můžete traktor vybavit 
i později. Váš prodejce DEUTZ-FAHR Vám vždy rád nabídne tu 
nejvhodnější volbu dle Vašich požadavků.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
AGROTRON 6

 6120.4  6130.4  6140.4 6140  6150.4  6160.4 6150 6160 6180 6190
MOTOR
Výrobce motoru DEUTZ
Typové označení motoru TCD 4.1 L04 4V TCD 6.1 L06 4V TCD 4.1 L04 4V TCD 6.1 L06 4V
Emisní stupeň 4i 4i
Systém vstřikování / vstřikovací tlak DCR / 1 600 barů DCR / 1 600 barů
Počet válců 4 6 4 6
Objem (cm³) 4 038 6 057 4 038 6 057
Typ schválených paliv Diesel,B100
Jmenovitý výkon (ECE R-120) 84/114 91/124 95/130 95/130 101/137 112/152 101/137 112/152 123/167 135 / 184
Jmenovité otáčky 2200 2100 2200 2100
Maximální výkon (ECE R-120) 87/118 94/128 99/135 99/135 109/149 118/161 109/149 118/161 130/176 143 / 193
Maximální  výkon s boostem (ECE R-120) - - 106 / 144 106 / 144 - - - - - -
Homologovaný výkon 84/115 91/124 104/141 104/141 103/139 113/153 104/141 120/163 128/174 143/193
Oblast konstatního výkonu (rozsah) 1 600-2 100
Maximální krouticí moment 481 546 628 628 605 672 605 672 740 820
Navýšení krouticího momentu (%) 31 38 40 40 33 32 33 32 31 34
Objem palivové nádrže 210 280
Objem  nádrže na AdBlue 28 35
Interval výměny oleje 500 h
PŘEVODVKA 
Typ převodovky Částečně řazená pod zatížením
Počet převodů 32+32 / 48+48 24+24 / 40+40
Automatické řazení (APS) OPT
Propocionální ovládání ventilů STD
Vyrovnávání rychlostí STD
Nastavitelná reverzace STD
Otáčky motoru při 40 km/h (ot/min) 1 510 1 589 1 420 1 589 1 420 1 596 1 540
Otáčky motoru při 50 km/h (ot/min) 1 887 1 987 1 767 1 987 1 767 1 995 1 923
Posilovač brzd STD
Ovládání pohonu všech kol elektrohydraulické
Uzávěrka diferenciálu elektrohydraulické, 100 % uzávěra
Bržděná přední náprava OPT
Vzduchové brzdy přívěsu OPT
Mechanická parkovací brzda STD
Převodový poměr (i) 1,3701 1,3657 1,3255 1,3657 1,3255 1,3172 1,3443
Rychlosti zadní vývodové hřídele 540/540E/1000/1000E
Spojka vývodové hřídele Vícelamelová, tlakové mazání olejem
Externí ovládání zadní vývodové hřídele STD
Dostupné otáčky předn vývodové hřídele 1000 (na přání 1000E)
Max výkon na přední vývodové hřídeli 110 kW/ 150 k
Profil koncovky PTO 1 3/8“, 6 drážek
Otáčky motoru při standardních rychlostech PTO(ot/min) 1 946 1 965
Otáčky motoru při ekonomických rychlostech PTO(ot/min) 1 543 1 645

*  +80 kg přední PTO, +25 kg odpružení kabiny, +50kg systém vzduchových brzd

TECHNICKÉ ÚDAJE
AGROTRON 6

 6120.4  6130.4  6140.4 6140  6150.4  6160.4 6150 6160 6180 6190
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Výrobce Bosch
Zubové čerpadlo (standard) 70 83l
Zubové čerpadlo (na přání) 90
Load Sensing čerpadlo s variabilním průtokem OPT
Max průtok čerpadla Load Sensing (standard u verze P) 120 l/min
Provozní tlak hydraulického systému 200
Mechanické hydraulcké okruhy (počet) 2, 4
Elektrické hydraulické okruhy (standadní počet) 4
Elektrické hydraulické okruhy (na přání) 5, 6, 7
Power Beyond OPT
Kategorie zadního tříbodového závěsu II/III
Max. zvedací kapacita zadního tříbodového závěsu 6 200 kg 9 200 kg
Max. zvedací kapacita předního tříbodového závěsu 3 800 kg 4 000 kg
Externí ovládání zadního tříbodového závěsu vzdau STD
Externí ovládání hydraulického okruhu vzadu OPT
Externí ovládání předního tříbodového závěsu OPT
Externí ovládání zříbodového závěsu STD
Radar OPT
PODVOZEK
ASM (automatický jízdní management) STD
Dynamické blatníky STD
Odpružení přední nápravy (na přání) hydropneumatické, automatická regulace, uzamykatelné
Regulace prokluzu OPT
Čerpadlo řízení samostané, 42l/min
Úhel natočení kol 54 55
Vzduchové brzdy přívěsu OPT
ELEKTRICKÝ SYSTÉM
Napětí 12 V
Alternátor 12V, 150A 12V, 200A
Startér 12V, 3kW 12V, 4kW
Elektronický hlavní vypínač baterií STD
7pólová ISO-zásuvka OPT
PNEUMATIKY
vpředu 1 540/65 R28 540/65 R28 540/65 R28 540/65 R28 540/65 R28 480/70R28 540/65 R28 480/70R28 480/70R28 540/65R28
vzadu 1 600/65R38 600/65R38 600/65R38 600/65R38 600/65R38 580/70R38 600/65R38 580/70R38 580/70R38 650/65R42
vpředu 2 480/70R24 480/70R24 480/70R24 480/70R24 480/70R24 540/65R28 480/70R24 540/65R28 540/65R28 480/70R30
vzadu 2 520/70R28 520/70R28 520/70R28 520/70R28 520/70R28 650/65R38 520/70R28 650/65R38 650/65R38 580/70R42
vpředu 3 16.9R24 16.9R24 16.9R24 16.9R24 16.9R24 16.9R28 16.9R24 16.9R28 16.9R28 600/60R28
vzadu 3 18.4R38 18.4R38 18.4R38 18.4R38 18.4R38 20.8R38 18.4R38 20.8R38 20.8R38 710/60R42
HMOTNOSTI
Celková přípustná hmotnost (kg) 9 000 9 000 9 000 9 000 9 500 10 000 9 500 10 000 11 000 12 000
Max. přípustná hmotnost na přední nápravu (kg) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 200 4 700 4 200 4 700 4 900 5 200
Max. přípustná hmotnosti na zadní nápravu (kg) 6 600 6 600 6 600 6 600 7 200 8 400 7 200 8 400 9 000 9 200
Pohotovostní hmotnost* (kg) 5 600 5 600 5 600 5 600 5 840 5 960 6 070 6 200 6 560 6 720
Max. svislé zatížení závěsu (kg) 3 000
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TECHNICKÉ ÚDAJE
AGROTRON 6

 6120.4  6130.4  6140.4 6140  6150.4  6160.4 6150 6160 6180 6190
KABINA
Kabina S-Class2 STD
PowerComS joystick OPT
Výkonnostní monitor OPT
AGROSKY satelitní naváděcí systém OPT
Sedadlo Max Comfort Professional XL, 
nízkofrekvenční pneumatické odpružení STD

Max Comfort Dynamic XL, dynamické odpružení, 
elektrické ovládání polštáře zádové opěrky OPT

Polstrované sedadlo spolujezdce STD
Barevný pracovní displej STD
Comfortip (souvraťový management) OPT
Mechanické odpružení kabiny STD
Pneumatické odpružení kabiny OPT
Klimatizace STD
Mechanicky nastavitelná zrcátka STD
Stěrač zadního okna STD
Tlumené osvětlení ovládacích panelů STD
Halogenová pracovní světla STD
ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY 
Automatický závěs STD
K80 posuvný OPT
K80 navařený OPT
Spodní tažná lišta OPT
Agrohák OPT
Piton Fix OPT
Hydraulický třetí bod OPT
ROZMĚRY
Rozchod na přírubě vpředu (mm) 1 710 1 788
Rozchod na přírubě vzadu (mm) 1 640 1 720 1 890
Rozvor (mm) 2 419 2 648 2 419 2 648 2 768 2 767
Světlá výška (mm) 485 500 550 500 550 610
Poloměr otáčení při stopě 1900 mm (mm) 4,65 5,05 4,69 4,89 5,125 5,4 5,6
Délka (mm) 4 325 4 633 4 552 4 633 4 720 4 852 4 937
Šířka (650 pneumatiky) (mm) 2 550
Výška nad kabinu (mm) 2 956 2 980 3 020 2 980 3 020 3 020 3 060
Střed nápravy po střechu kabiny (mm) 2 039 2 102
Převodový poměr i 1,3701 1,3657 1,3255 1,3657 1,3255 1,3172 1,3443
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