AGROTRON 6 TTV

DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV
6120.4 - 6130.4 - 6140.4
6140.4 -- 6150.4
6150.4--6160.4
6160.4
6160 - 6180
Agrotron
6140
6160 - 6190
6180 TTV
- 6190
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PŘEHLED MODELŮ

VARIABILITA BEZ
HRANIC

AGROTRON 6

6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6140 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV

6180 TTV

6190 TTV

MOTOR
Maximální výkon (ECE R-120) kW/k
Maximální výkon s boostem (ECE R-120)

87/118

94/128

99/135

99/135

110 / 149

116/158

116/158

123/167

131/178

106 / 144

106 / 144

113 / 153

122/166

122/166

129/176

142/193

Nová řada DEUTZ-FAHR AGROTRON 6 TTV nabízí jedinečnou rozmanitost modelů a výbavových variant. Můžete si tak traktor sestavit
přesně podle požadavků Vašeho provozu. Nové modely řady 6 TTV s bezstupňovou převodovkou přesvědčí každého špičkovým jízdním
komfortem, vynikajícím výkonem a hospodárností a až dětsky jednoduchým ovládáním. Bohatá standardní výbava, výkonné motory DEUTZ,
bezstupňové převodovky TTV, snadno ovladatelný hydraulický systém, čtyři rychlosti vývodové hřídele, z toho dvě ekonomické, a jedinečná
MaxiVision kabina umožňují nasazení traktoru bez hranic. Díky optimálnímu sladění motoru a převodovky jsou nové modely vhodné jak pro
těžké polní práce, sklizeň píce tak pro přepravu materiálů. V každých podmínkách nabízí nejvyšší jízdní komfort a maximální tažnou sílu při
zachování minimální spotřeby.
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HLAVNÍ PŘEDNOSTI

ŘADA 6 TTV �
PRECIZNOST,
FUNKCE, DESIGN

HLAVNÍ PŘEDNOSTI POHROMADĚ

Kabina MaxiVision –
maximální prostornost,
skvělý výhled, nejjednodušší
ovládání

Výkonné a úsporné
4 a 6válcové motory
DEUTZ s technologií
SCR

Bezstupňová
převodovka TTV s
nejvyšší účinností

Nejlépe vybavený hydraulický systém
– až 7 přídavných okruhů a max.
výkon čerpadla 160 l/min

Čtyři rychlosti vývodové hřídele
s modulovaným rozběhem, který
chrání stroj před poškozením

Osvětlení kolem celého stroje v úhlu
360° s pomocí až 26 světel – na
přání xenon nebo LED

Plně integrovaný přední
tříbodový závěs s
externím ovládáním a
přídavnými okruhy

MaxCom
loketní opěrka – mějte
vše neustále plně pod
kontrolou

Plně integrovaný satelitní systém
AGROSKY s jednoduchým ovládáním

iMonitor2 – mějte veškeré
údaje pod dohledem

Perfektně sladěné hydraulické
odpružení přední nápravy a
pneumatické odpružení kabiny

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

JEDNODUŠE KRÁSNÁ.
Nová řada 6 TTV ohromí nejenom výkonem, ale
výrazně vyčnívá i vzhledem. Přitom spojuje opticky
impozantní dojem s bezkonkurenční produktivitou práce
a bezpečností provozu. Přesvědčte se sami.
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AGROTRON

TISÍCKRÁT
OVĚŘENÁ
KVALITA

S více než 100.000 prodanými kusy je DEUTZ-FAHR
Agrotron jeden z nejvíce prodávaných evropských
traktorů. Za více než 100.000.000 provozních hodin
prokázal tento stroj svoji spolehlivost v každodenním
nasazení. Přitom DEUTZ-FAHR jako jeden z pionýrů
uvedl již před více než 10 lety na trh traktory s plynulou
převodovkou – předchůdce dnešní řady 6 TTV.

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 MAXIVISION

MAXIVISION �
PERFEKTNÍ VE VŠEM

VŠE POD DOHLEDEM.
Nové jednodílné čelní sklo, úzký sloupek řízení a velké
vyklenuté dveře umožňují vynikající výhled kolem celého
stroje. Zvyšuje se tím nejenom bezpečnost provozu, ale
především produktivita, jelikož obsluha stroje má vždy
dokonalý přehled o tom, jak pracují připojená zařízení a
kde se nachází.

DOBŘE USPOŘÁDANÉ.
V nové kabině MaxiVision najdete vždy místo, kam si
v
můžete uložit svoje věci nebo pracovní dokumenty.
Pokud hledáte držák na brýle nebo mobilní telefon,
uzavíratelnou schránku na dokumenty nebo chlazenou
schránku na nápoje – vše je hned po ruce a jednoduše
přístupné.

SILNÝ TÝM.
Pro vývoj nové MaxiVision kabiny byl sestaven ten nejkompetentnější
tým: Farmáři, poskytovatelé služeb v zemědělství a řidiči traktorů
z velkých podniků se setkávali po dobu několika let a vyměňovali
si nápady a znovu a znovu testovali průběžné výsledky jejich práce
v reálných podmínkách. Výsledkem je světlé, přátelské a velkorysé
pracovní prostředí, kde se okamžitě cítíte velmi příjemně. Přitom
jsou to právě malé drobnosti z praxe, které dělají tuto ergonomicky
perfektní kabinu opravdu jedinečnou. Místo pro Váš mobilní telefon,
komfortně polstrované sedadlo spolujezdce, integrovaná chlazená

schránka na nápoje, snadno otevíratelné střešní okno nebo teplé
vnitřní osvětlení, které vytváří příjemné světlo, dělají z práce v novém
Agrotronu 6 TTV každodenní potěšení. Speciálně pro tvrdé zemědělské
podmínky vytvořili vývojáři od DEUTZ-FAHRu nové materiály, které
jsou odolné, pocitově příjemné a díky světlejšímu barevnému odstínu
vytvářejí v nové kabině MaxiVision dobré pracovní klima. Při výběru
těchto materiálů, stejně jako při vývoji celého traktoru, se dbalo na
jejich trvanlivost a možnost opětovného použití.
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OPĚRKA MAXCOM

FASCINACE
NA DOTEK

V nové kabině MaxiVision se budete cítit nanejvýš příjemně a ihned
se vyznáte v základním ovládání stroje. Všechny ovládací prvky se
nacházejí v dosahu ruky a jednotlivé skupiny jako pracovní hydraulika
nebo vývodové hřídele jsou jasně barevně rozlišené. Vedle toho jsou
všechna tlačítka a ovladače označené jednoznačným symbolem a
podsvětlené pro případ práce ve večerních nebo nočních hodinách.
Pokud je nějaká funkce aktivní, podsvítí se daný ovladač jasnou zelenou
barvou. I nezkušení řidiče se tak velmi rychle v nové kabině zorientují.
Mimo to je při dlouhých dnech nebo při večerních a nočních pracích

vyloučeno použití špatného ovladače. Standardně dodávaný barevný
pracovní displej, umístěný na A-sloupku kabiny, jasně zobrazuje
všechny důležité provozní údaje. Jedním pohledem je tak vidět, jak
jsou nastavené hydraulické okruhy či jaká bude následná funkce v
souvraťovém managementu ComforTip. I pracovní údaje o průměrné
spotřebě, obdělané ploše nebo ujeté vzdálenosti si můžete nechat
zobrazit na integrovaném palubním počítači v menu monitoru.
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iMONITOR²

iMONITOR �
TECHNOLOGIE
BUDOUCNOSTI
2

COMFORTIP PROFESSIONAL.
ULEHČETE SI VAŠI PRÁCI.

S novým terminálem iMonitor2 můžete využívat všech
rozšířených možností systému ComforTip Professional.
Pomocí nastavení časového úseku a ujeté vzdálenosti
můžete automaticky spustit celou řadu úkolů najednou
a zvládnout tak pracovní úkony rychleji a precizněji.
Optimalizujte si všechny činnosti na souvrati a používejte
uložené nastavení opakovaně.

KAMERA.

iMonitor2 nabízí možnost připojení až 2 kamer. Jejich
zobrazení je možné paralelně vedle ostatních aplikací
přímo na základní obrazovce. Vysoce kvalitní antireflexní
displej podává věrný a ostrý obraz za všech okolností.
Přesná a citlivá dotyková vrstva umožňuje snadné
ovládání celého systému.

MMI OVLÁDÁNÍ – MÁTE NA VÝBĚR.

Nový ovládací terminál iMONITOR2 umožňuje optimalizaci a
automatizaci provozu Vašeho traktoru až do nejmenšího detailu.
Ovládací terminál o úhlopříčce 12,8 “ (32,5 cm) je naprogramován
tak, aby mohl zobrazovat více procesů najednou – například nastavení
traktoru, ovládání připojeného stroje pomocí rozhraní ISOBUS a
navádění pomocí satelitního systému AGROSKY. Díky dotykovému
ovládání se každý snadno a rychle zorientuje. Současně je možné
ovládat terminál pomocí otočného ovladače a tlačítek pro přímý
přístup i během jízdy, pohodlně a bez rizika chybného povelu.

Práce se systémem a jeho nastavení často vyžaduje klidnou
ruku. Aby ale bylo možné iMonitor2 ovládat i v náročném
provozu na poli nebo špatných cestách, je traktor vybaven
ovladačem MMI. Díky otočnému ovladači a sadě tlačítek
tak můžete ovládat Váš iMonitor2 i při plném provozu
po paměti – podobným způsobem, jako je tomu dnes u
většiny moderních automobilů.
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AGROSKY

PRECIZNÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ

Pod pojmem „Precizní zemědělství“, anglicky
Smart Farming, se skrývají nejmodernější nástroje,
které mají za cíl optimalizovat použití zdrojů v
zemědělství, zpříjemnit pracovní nasazení obsluhy
stroje a snížit náklady na minimum.
Nová řada AGROTRON 6 TTV byla od začátku
koncipována pro použití těchto moderních
technologií. Již při koupi kteréhokoliv modelu si
můžete být jisti, že jste na precizní zemědělství 100
% připraveni. Bez rozdílu, zda Váš traktor vybavíte
těmito systémy hned nebo až později, kdy budete
mít k dispozici adekvátní nářadí.

MĚJTE PŘEHLED O VŠEM.
Pro úspěšné řízení zemědělského podniku je automatická
dokumentace
obrovským
obohacením.
Díky
automatickému záznamu provozních údajů nemusíte
tuto nutnou činnost provádět následně po práci, ale
především máte Vaše náklady pod drobnohledem.
S integrovaným profesionálním výkonnostním
monitorem si můžete nechat zaznamenat veškeré Vaše
činnosti a jednoduše je exportovat pomocí USB rozhraní
do Vašeho počítače pro další zpracování a analýzu.

PERFEKTNÍ OVLÁDÁNÍ.
Plnou integrací funkcí systému ISOBUS do řídicích systémů
traktoru je u řady 6 TTV poprvé možné kompletně ovládat
připojené stroje pomocí multifunkční páky a tlačítek na
loketní opěrce. Výsledný komfort ovládání se rovná nebo
dokonce převyšuje komfort samojízdných verzí těchto
zařízení. Přitom nemusíte investovat obrovské peníze do
jednoúčelových speciálů a ani nepotřebujete mít v kabině
množství terminálů pro ovládání různých zařízení. S novým
Agrotronem 6 TTV a iMonitorem2 máte vše plně pod
kontrolou.

TRAKTOR A ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ MLUVÍ STEJNOU
ŘEČÍ.
ISOBUS se prosadil jako celosvětový standard pro propojení traktoru
a připojeného zařízení. Díky iMonitoru2 a jeho displeji s úhlopříčkou
plných 12,8“ máte vždy dostatek místa pro zobrazení nejdůležitějších
traktorových funkcí a zároveň možnost provádět veškerá nastavení na
připojeném zařízení.

V KLIDU SE OPŘETE.
Všechny traktory řady 6 TTV jsou připraveny na
použití satelitních naváděcích systémů. Pomocí plně
integrovaného terminálu iMonitor2 můžete jednoduše
ovládat i originální DEUTZ-FAHR AGROSKY systém.
Díky modulární stavbě celého systému můžete přidávat
jednotlivé součásti potřebné k dosažení vyšší přesnosti
navádění – přesně podle požadavků Vašeho provozu.
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OSVĚTLENÍ STROJE

VIDĚT A BÝT
VIDĚN

Ovládací panel pro snadné a logické ovládání všech pracovních světel

LED proužky dávají stroji perfektní vzhled

Blinkry a světla pro denní svícení

PROMĚŇTE DEN V NOC.
Traktory dnes v moderním zemědělství pracují dnem
i nocí. Materiál je často přepravován na směny bez
přestávky celých 24 hodin. Při takovém nasazení je
perfektní osvětlení celého stroje a jeho okolí, tak
jako to nabízí nová řada 6 TTV, nutností. Množství
různých variant a kombinací osvětlení umožňuje vždy
optimální osvětlení celého prostoru. Na výběr jsou
klasická halogenová světla, velmi úsporná LED světla
nebo xenonová světla s dlouhým světelným kuželem.
Bez ohledu na to, kterou variantu si vyberete, při jejich
použití se noc promění opět v den. Neopomnělo se ani
osvětlení kabiny, které utváří příjemné pracovní klima a
zvyšuje bezpečnost a produktivitu práce. Stylové prvky,
jako LED osvětlení uvnitř kabiny, tlumené osvětlení
ovládacích prvků či LED proužky v masce, dodávají
traktoru elegantní a moderní vzhled.

Dostatečné osvětlení zadní části stroje s optimálním umístěním světel
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JÍZDNÍ KOMFORT

KOMFORT A
BEZPEČNOST

Nepřekonatelný komfort řady Agrotron 6 TTV se
pozná nejvíce při nasazení v přepravě nákladů. Pouze
díky perfektnímu sladění odpružení přední nápravy,
odpružení kabiny a odpružení sedadla řidiče je
možné dosáhnout komfortu na úrovni osobních
automobilů. Nový systém brzd s posilovačem a
elektronickou parkovací brzdou garantuje bezpečné
zastavení i při nejvyšších rychlostech. Standardně
dodávaný vysoušeč pro systém vzduchových brzd
přívěsu zajišťuje 100% spolehlivost tohoto systému
i po letech provozu.

ODPRUŽENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY.
Hydraulicky a elektronicky ovládané odpružení přední
nápravy nových Agrotronů 6TTV 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 jejím 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.

BRZDY.
Řada 6 TTV 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.
Jedinečná je nová elektronická parkovací brzda od DEUTZFAHRu. Při prvním rozjezdu se brzda automaticky uvolní,
naopak při vypnutí stroje dojde automaticky k jeho
zabrzdění. V kombinaci s aktivní klidovou regulací TTV
převodovky poskytuje souhra těchto systémů zcela novou
úroveň komfortu. Vzhledem k tomu, že tento systém
ovládá i brzdy přívěsu je zajištěna absolutní bezpečnost.
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POWER EFFICIENCY

NEPŘEKONATELNÁ
HOSPODÁRNOST

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

PŘEVODOVKA.
Plynulá převodovka TTV řady 6 přesvědčí každého
vysokým stupněm účinnosti a minimálními
hydraulickými ztrátami. Perfektní sladění motoru
s převodovkou udržují traktor ve vždy optimálních
otáčkách při jakékoliv práci.

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.
Traktory Agrotron 6 TTV jsou standardně vybaveny
hydraulickým systémem Load Sensing s axiálním
pístovým čerpadlem. Systém tak dodává pouze
tolik oleje, kolik je právě požadováno. Samostatná
nádrž na hydraulický olej snižuje zahřívání oleje a
poskytuje vždy dostatečné množství pro jakékoliv
připojené zařízení.

KABINA MAXIVISION.
V nové MAXIVISION kabině se každý ihned cítí
jako doma. Díky ergonomickému uspořádání všech
ovládacích prvků a spoustě automatických funkcí
již ve standardu bude práce s Agrotronem 6 TTV
rychlejší a bezpečnější.

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ.
Plná integrace satelitního naváděcího systému
AGROSKY a ovládacího systému ISOBUS
představují dva základní předpoklady pro
maximálně hospodárné nasazení stroje s každým
zařízením.

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:
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MOTOR

RADOST
Z VÝKONU

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 TTV
vynikajícího výkonu a pružnosti při zachování minimální
spotřeby. Přidáním AdBlue pro snížení emisí ve výfukových
plynech byla umožněna další optimalizace výkonových
hodnot těchto motorů.

Maximální výkon (ECE R-120)
180

900

160

Výkon (kW)

140

700

120

600

100

500

80

400

60

300

6140.4 TTV

40
700

900

1100

1300

Krouticí moment (Nm)

800

6140.4 TTV Boost
1500

1700

1900

2100

200

Otáčky motoru (ot/min)

900

180

800

160

700

140

600

120

500

100

400

80

300

6190 TTV
60
700

900

1100

1300

6190 TTV Boost
1500

1700

1900

2100

200

Otáčky motoru (ot/min)

Měřící jednotka
Filtr
Čidlo Rail

Omezovač tlaku

RAIL
Omezovač výkonu

Podávací čerpadlo

Další čidla

Ostatní řídící systémy

Vstřikovač
Čidlo
pedál

Předfiltr
Čidlo rychlosti km/h

ECU BOX
Čidlo rychlosti km/h
Palivová nádrž
Vysoký tlak
Nízký tlak

B100 – PŘIPRAVEN PRO PALIVO
BUDOUCNOSTI.

MOTOR A PŘEVODOVKA – SEHRANÝ TÝM.
Křivky výkonu a krouticího momentu nových motorů byly upraveny
přesně tak, aby odpovídaly požadavkům řady 6 TTV. 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.

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.

Krouticí moment (Nm)

Výkon (kW)

Maximální výkon (ECE R-120)
200
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PŘEVODOVKA TTV

PLYNULÁ
DYNAMIKA

S více než 50.000 bezstupňovými převodovkami
této konstrukce a více než 10letou zkušeností
s výrobou traktorů s těmito převodovkami má
DEUTZ-FAHR nejlepší předpoklady pro výrobu
pokrokových strojů, jakými řada Agrotron 6 TTV
bez diskuze je. DEUTZ-FAHR patřil mezi první,
kteří od začátku vsadili na plně automatický
systém interakce mezi převodovkou a motorem,
který dodnes překvapuje jednoduchostí ovládání.
Bezstupňové převodovky TTV se odlišují od
ostatních vysokým podílem mechanického
přenosu síly. Proto zde nedochází k přehřívání
převodového oleje ani při nejtěžších tažných
pracích a na kola je přenášeno více výkonu.

4 RYCHLOSTI VÝVODOVÉ HŘÍDELE
PRO VŽDY OPTIMÁLNÍ OTÁČKY.
Rozhodnutí pro traktor s plynulou převodovkou by nemělo
znamenat kompromisy v oblasti vývodové hřídele. Pouze se
4 rychlostmi vývodové hřídele, z toho dvěma ekonomickými,
pracuje řada 6 TTV i při aktivované vývodové hřídeli vždy v
optimálních otáčkách motoru. Výsledkem je vyšší výkon při
nižší spotřebě. Se standardní funkcí automatického ovládání
vývodové hřídele podle výšky zdvihu zadního tříbodového
závěsu je myšleno opravdu na všechno.

RYCHLOST POD KONTROLOU.
Nejvyšší rychlost je dosažena při snížených otáčkách
motoru – díky tomu je nová řada 6 TTV doslova dopravní
profesionál. Nastavení různých rychlostí je možné provést
snadno a rychle. 4 rychlostní rozsahy jsou volitelné pomocí
stisku tlačítka na multifunkční páce. K dispozici jsou i dva
tempomaty a celá řada praktických funkcí pro snadné
ovládání stroje.

USEDNOUT A VYRAZIT.
Řidič traktoru s plynulou převodovkou se nechce zabývat
přemýšlením o jízdních strategiích nebo složitém
ovládání hydraulických okruhů. Chce vyrazit a začít na
plno s traktorem pracovat. U nového Agrotronu 6 TTV
řidič jednoduše určuje pojezdovým pedálem nebo pákou
požadovanou rychlost. Inteligentní ovládání stroje v pozadí
zvolí správný převodový poměr a vhodné otáčky motoru.
V případě potřeby je možné toto chování upravit podle
individuálních požadavků.

RYCHLÁ ZMĚNA.
Traktory řady 6 TTV jsou vybaveny elektrohydraulickými
lamelovými spojkami pro jízdu vpřed a vzad. Ty umožňují
rychlou změnu směru jízdy za jakýchkoliv podmínek. Nově
je agresivita reverzace snadno nastavitelná. Řidič si může
například při práci s čelním nakladačem během okamžiku
změnit rychlost celého procesu pomocí ovladače přímo na
reverzační páce.

BEZPEČNOST ZA KAŽDÝCH
PODMÍNEK.
S novou funkcí „Trailer Stretch“ udržíte soupravu traktoru
a těžkého návěsu pod kontrolou i na velmi kluzkých a
svažitých cestách. Bezpečnost je zde na prvním místě.
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HYDRAULICKÝ SYSTÉM

PRECIZNÍ
HYDRAULICKÁ SÍLA

VÝKON VŽDY NA DOSAH.

ZVEDNE COKOLIV.

Traktory Agrotron 6 TTV jsou vybaveny hydraulickým
systémem Load Sensing s výkonem až 160 l/min. S
takovouto silou nebudou mít problém ani s největšími
zařízeními. Výhoda dostatečně výkonného hydraulického
čerpadla sestává v jeho perfektní souhře s plynulou
převodovkou TTV a motorem s vysokým krouticím
momentem. Proto jsou traktory řady 6 TTV schopny
dodávat vysoké množství oleje již při nízkých otáčkách
motoru. Navíc disponuje řada 6 TTV samostatnou nádrží
na hydraulický olej. Dostatečné množství hydraulického
oleje je tak vždy připraveno k použití.

Nadstandardně dimenzovaný přední i zadní tříbodový
závěs se velmi snadno ovládá a každého překvapí enormní
silou. Všechny traktory Agrotron 6 TTV jsou u zadního
okna vybaveny ovladačem pro snadné připojování. Externí
ovládače se nachází po obou stranách traktoru a díky
možnosti ovládat i jeden hydraulický okruh můžete mimo
kabinu traktoru snadno používat například i hydraulický
třetí bod nebo jiné funkce.
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HYDRAULICKÝ SYSTÉM
OVLÁDÁNÍ

INTUITIVNÍ
OVLÁDÁNÍ

PŘÍDAVNÉ HYDRAULICKÉ OKRUHY.
Agrotron 6 TTV může být vybaven až 7 hydraulickými
okruhy, jež se dají nastavit přesně tak, aby odpovídaly
aktuální situaci. Každý z okruhů má funkci plovoucí pozice,
trvalého průtoku. Stejně tak se dá velmi snadno nastavit
čas nebo průtok pro každý hydraulický okruh. Jasné barevné
označení jednotlivých ovladačů výrazně usnadňuje jejich
ovládání.

S kabinou MAXIVISION byl představen nový
koncept ovládání hydraulických okruhů. Nikdy
předtím nebylo ovládání jednotlivých hydraulických
funkcí tak snadné a intuitivní a ještě nikdy nenabízel
hydraulický systém tolik možností nastavení, které
jsou přitom velmi jednoduše přístupné.

JÍT VLASTNÍ CESTOU.
U řady 6 TTV mají hydraulické okruhy vpředu a
vzadu vždy vlastní ovládací okruh. Nemůže se tedy
stát, že by si obsluha spletla, co právě ovládá. Navíc
je k dispozici vždy dostatečný počet hydraulických
okruhů.
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ÚDRŽBA

SERVIS A ÚDRŽBA
SNADNO A
JEDNODUŠE

VŠE POD KONTROLOU.

KOMFORTNÍ V KAŽDÉM DETAILU.

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

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.

SNADNO DOSTUPNÉ.
Všechny údržbové body jsou u nové řady 6 TTV 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.

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.

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.
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KOMPLETNÍ SERVIS

NABÍZÍME VÍCE NEŽ
OSTATNÍ

DEUTZ-FAHR FINANCE.
Autorizovaní prodejci DEUTZ-FAHR Vám nabídnou ve
spolupráci s našimi finančními partnery správný produkt
právě pro Vás. Je jedno, zda preferujete úvěr v kombinaci
s některým s dotačních programů nebo dáváte přednost
leasingu či nájmu stroje na určitou dobu. Jsme schopni vyjít
vstříc jakémukoliv požadavku a připravit Vám financování
přímo na míru.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
DEUTZ-FAHR.

DEUTZ-FAHR SERVIS.
Všichni pracovníci prodejních středisek DEUTZFAHR 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 ho mohli využívat od prvního dne
na 100%. Vedle toho disponují nejmodernějšími
diagnostickými nástroji a speciálními přípravky pro
správnou údržbu Vašeho stroje.

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.
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VOLITELNÁ VÝBAVA

KOMPLETNÍ
VYBAVENÍ

U nové řady 6 TTV 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

TECHNICKÉ ÚDAJE

AGROTRON 6 TTV
6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6140 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV

6180 TTV

6190 TTV

MOTOR
Výrobce

DEUTZ

Typové označení motoru

TCD 4.1 L04 4V

TCD 6.1 L06

Emisní norma

TCD 4.1 L04 4V

TCD 6.1 L06 4V

4i

Vstřikovací systém / tlak

4i

DCR / 1 600 bar

Počet válců

4

Objem (cm³)

4 038

Palivo, povolené

DCR / 1 600 bar

6

4

6 057

4 038

6
6 057

Diesel,B100

Diesel,B100

Homologovaný výkon*) podle
(2000/25 ECE) (kW/k)

85/116

92/125

103/140

103/140

103/140

113/154

120/163

128/174

142/193

Max výkon (ECE R-120) (kW/k)

87/118

94/128

99/135

99/135

110/149

116/158

116/158

123/167

131/178

106/144

106/144

113/153

122/166

122/166

129/176

142/193

Max. výkon s boostem
(ECE R-120) (kW/k)
Jmenovité otáčky (ot/min)

2 200

2 100

Obast konstatního výkonu (ot/min)
Max. krouticí moment (Nm)

2 100

1 600-2 100
481

546

31

38

Max. krouticí moment (boost)
Navýšení krouticího momentu (%)

2 200

573

573

624

658

658

703

795

614

614

652

692

692

740

820

40

34

32

32

33

31

31

Technologie snižování emisí

SCR technologie

Turbodmychadlo

Wastegate s elektronickým ovládáním

Objem palivové nádrže (l)

210

280

AdBlue nádrž (l)

28

35

Interval výměny oleje (h)

500

PŘEVODOVKA
Typ převodovky

TTV hydromechanická plynulá

Výrobce

ZF

Otáčky při 40 km/h (ot/min)

1.400

1.431

1.418

Otáčky při 50 km/h (ot/min)

1.750

1.789

1.773

Otáčky při 40 km/h
verze HD (ot/min)

1.641

Dostupné otáčky na zadní
vývodové hřídeli

540/540E/1000/1000E

Dostupné otáčky na přední
vývodové hřídeli

1000

Max. výkon přední PTO

110 kW/ 150 k

Počet drážek přední PTO

6

Otáčky motoru při 540/1000

1 946

1 965

Otáčky motoru při 540E/1000E

1 543

1 645

HYDRAULIKA
Výrobce

Bosch

Load-Sensing čerpadlo (standard)
Load-Sensing čerpadlo (na přání)

120l
-

Pracovní tlak hydrauliky (bar)
Odebíratelné množství oleje (l)

160l
200

36

50

Hydraulické okruhy (standard)

4

Hydraulické okruhy (na přání)

5, 6, 7

Kategorie tříbodového závěsu

II/III

Max. kapacita zadního TBZ (kg)

6 200

9 200

Max. kapacita předního TBZ (kg)

3 800

4 000

*) Výkon uvedený v technickém průkazu

TECHNICKÉ ÚDAJE

AGROTRON 6 TTV
6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6140 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV

6180 TTV

6190 TTV

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Elektricky ovládané okruhy

STD

Externí ovládání hydraulických okruhů

STD

Load Sensing systém

STD

Proporcionální hydraulické okruhy

STD

Oddělená náplň hydr. oleje

STD

Power Beyond

STD

Externí ovládání zadní TBZ

STD

Vlastní čerpadlo řízení 42 l/min

STD

Radar

OPT

Externí ovládání přední TBZ

OPT

ELEKTRONIKA
Napětí

12 V

Alternátor

12 V, 150 A

12 V, 200 A

Startér

12 V, 3 kW

12 V, 4 kW

AGROSKY Ready - příprava na GPS

OPT

Easy-Steer-řízení

OPT

PNEUMATIKY
vpředu (1)

540/65R24

540/65R24

540/65R24

540/65R24

480/70R28

480/70R28

480/70R28

480/70R28

540/65R28

vzadu (1)

600/65R38

600/65R38

600/65R38

600/65R38

580/70R38

580/70R38

580/70R38

580/70R38

650/65R38

vpředu (2)

480/70R24

480/70R24

480/70R24

480/70R24

540/65R28

540/65R28

540/65R28

540/65R28

540/65R30

vzadu (2)

520/70R38

520/70R38

520/70R38

520/70R38

650/65R38

650/65R38

650/65R38

650/65R38

650/65R42

vpředu (3)

VF600/60R28 VF600/60R28 VF600/60R28

vzadu (3)

VF710/60R38 VF710/60R38 VF710/60R38

vpředu (4)

VF600/60R30

vzadu (4)

VF710/60R42

PŘEVODVKA
Stop- & Go funkce

STD

Aktivní klidová regulace(Power Zero)

STD

Nastavitelná citlivost reverzace

STD

2 tempomaty

STD

POJEZD / BRZDY
Posilovač brzd

STD

Elektronická parkovací brzda

STD

Brzděná přední náprava (4WD)

STD

Připínání pohonu všech kol
Uzávěrky diferenciálu

elektrohydraulické
elektrohydraulické, 100 % uzávěra

ASM

STD

Brzdy přívěsu

OPT

Závaží do kol 820 kg

OPT

Závaží do kol 1 340 kg

OPT

OPT - na přání / STD - standard
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TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

AGROTRON 6 TTV

TECHNICKÉ ÚDAJE

KABINA

AGROTRON 6 TTV

KABINA

MaxiVision Kabina

STD

Manuální klimatizace

STD

Multifunkční joystick

STD

Automatická klimatizace

OPT

iMonitor²

OPT

Chlazená schránka na nápoje

STD

AGROSKY satelitní naváděcí systém

OPT

Halogenová pracovní světla

STD

Max Comfort Dynamic XL ++ sedadlo (dynamické odpružení,
široký rám, nízkofrekvenční odpružení)

STD

Xenonová pracovní světla

OPT

LED pracovní světla

OPT

Max Comfort Dynamic XXL ++ sedadlo (dynamické odpružení,
široký rám, nízkofrekvenční odpružení, horizontální odpružení)

OPT

Tlumené osvětlení ovládacích prvků v kabině

STD

Coming-Home funkce rozsvícení světel

STD

Max Comfort Dynamic EVO Active ++ sedadlo (Aktivní
dynamické odpružení, široký rám, aktivní klimatizace sedadla)

OPT

Hlavní vypínač baterie

STD

Polstrované sedadlo spolujezdce

STD

7pólová zásuvka

OPT

Barevný pracovní displej

STD

ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY

ComforTip (souvraťový management)

STD

Automatický posuvný závěs

STD

ComforTip Professional

OPT

K 80 posuvný

OPT

Mechanické odpružení kabiny

STD

K 80 navařený

OPT

Pneumatické odpružení kabiny

OPT

Spodní tažná lišta

OPT

Mechanicky nastavitelná zrcátka

STD

Agrohák

OPT

Elektricky nastavitelná zrcátka, vyhřívaná

OPT

Piton-Fix

OPT

Stěrač zadního okna

STD

Hydraulický třetí bod

OPT

OPT - na přání / STD - standard

TECHNICKÉ ÚDAJE

AGROTRON 6 TTV
6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV

6140 TTV

6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV

6180 TTV

6190 TTV

ROZMĚRY
Rozchod na přírubě vpředu (mm)

1 710

1 710

1 640

Rozchod na přírubě vzadu (mm)
Rozvor (a) (mm)

1 876

2 419

2 643

Délka (b) (mm)

2 419

2 039

Výška celková (d) (mm)

2 936

Světlá výška (e) (mm)

4 633

2 767
4 757

4 757

2 102
3 010

485

Poloměr otáčení (stopa 1900 mm) (m)

1 890
2 643

4 325

Střed nápravy po kabinu (c) (mm)

1 788

3 052

560

4,65

4,89

610
5,125

Šířka (Pneumatiky 650) (f) (mm)

5,35

5,49

2 550
1,3548

Převodový poměr mezi nápravami (i)

1,3156

1,3255/1,3257 HD

HMOTNOSTI
Max. přípustná hmotnost (kg)

9 000

9 000

9 000

9 000

10 500

10 500

10 500

10 500

11 500

Max. zatížení přední náprava (kg)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 700

4 700

4 700

4 900

5 200

Max. zatížení zadní náprava (kg)

6 600

6 600

6 600

6 600

8 000

8 000

8 000

8 400

9 000

Pohotovostní hmotnost*) (kg)

5 710

5 710

5 710

5 91a0

6 720

6 720

6 850

6 850

7 040

Max. svislé zarížení (K 80)

*) +80 kg přední PTO, +25 odpružení kabiny, +50 kg vzduchové brzdy

3 000 kg

(e)
(f)

(c)

(d)

(a)
(b)

VÁŠ PRODEJCE DEUTZ-FAHR:
Vertragshändler

VÝHRADNÍ IMPORTÉR
DEUTZ-FAHR
PRO ČESKOU REPUBLIKU
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