4E SERIES

4070E 2WD - 4080E 2WD
4070E - 4080E - 4090E - 4100E

02-03
CONCEPT

DE NIEUWE 4E SERIES.
ZO INNOVATIEF KAN
COMPACT ZIJN.

TECHNISCHE GEGEVENS
MOTOR
Emissieniveau
Cilinders / Cilinderinhoud
Maximaal vermogen (ECE R120)
Vermogen bij nominaal toerental (ECE R120)
Hefvermogen achter
(std./opt.)
Wielbasis (2WD / 4WD)
Gewicht rijklaar (2WD / 4WD)

4E SERIES

4070E

4080E

4090E

4100E

FARMotion
III B
3 / 2.887
48 / 65
48 / 65

FARMotion
III B
3 / 2.887
55.4 / 75
55.4 / 75

FARMotion
III B
3 / 2.887
65 / 88
61.6 / 84

FARMotion
III B
3 / 2.887
71 / 97
67,3 / 92

kg

2.500 / 3.500

2.500 / 3.500

2.500 / 3.500

2.500 / 3.500

mm
kg

2.166 / 2.100
2.800 / 3.000

2.166 / 2.100
2.800 / 3.000

- / 2.100
- / 3.000

- / 2.100
- / 3.000

aantal/cc
kW / pk
kW / pk

Werken op het erf, in de schuur en op het veld – De nieuwe 4E Series is de met mechanische of elektro-hydraulische inschakeling, vierwiel
ideale tractor voor kleinere boerderijen en particuliere bedrijven, maar beremming - de nieuwe 4E serie is zowel behendig als stabiel in alle
ook voor lokale overheden en tuinbouwbedrijven. Er is keuze uit zes situaties. De aankoppel punten bieden veel mogelijkheden. Opties
modellen, beschikbaar in zowel 2 als 4-wielaandrijving, variërend van 65 omvatten een hefcapaciteit tot wel 3.500 kg, hydraulische pompen
pk (48kW) tot 97 pk (71 kW). U vindt hier zeker de juiste tractor voor van 42 l/min of 50 l/min, tot wel drie ventielen aan de achterzijde en
TABELLEN
uw werkzaamheden. De robuuste, uit één deel bestaande motorkap vier verschillende PTO configuraties. Het bestuurdersplatform bied de
met zijn moderne design van hoogwaardig staal maakt het op het hoogste standaard voor comfort. De bedieningselementen zijn
eerste gezicht duidelijk dat deze tractor innovatieve technologie biedt opgesteld volgens de nieuwste bevindingen op ergonomisch gebied.
in een compact formaat. De nieuwe drie cilinder FARMotion motoren Het nieuwe dashboard geeft duidelijke informatie over alle
zijn extreem krachtig, betrouwbaar en economisch. Er zijn vier werkomstandigheden. Het stuurwiel en de bestuurdersstoel zijn
transmissie varianten beschikbaar: twee voor 30 km/u en twee voor 40 verstelbaar. Het platform biedt voldoende ruimte voor de voeten. Met
km/u. DEUTZ-FAHR heeft de vooras speciaal voor deze klasse de nieuwe 4E series bewijst DEUTZ-FAHR eens te meer hoe
ontwikkeld. 55� stuurhoek, differentieel slot en vierwielaandrijving comfortabel de middenklasse tractor kan zijn.
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TRANSPORT

NATUUR, MENS EN TECHNOLOGIE IN PERFECTE HARMONIE. HET VOELT SIMPELWEG
GOED WANNEER U KAN VERTROUWEN OP
UW MATERIAAL. WELKOM TOT DE NIEUWE
4E SERIES.
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MOTOR
MOTOR

FARMOTION MOTOR.
ZO KRACHTIG KAN
COMPACT ZIJN.

PK

Vermogen
Koppel

tpm
Maximaal vermogen en constant koppel, zelfs bij een laag motortoerental.

Elektronisch motortoerental geheugen. Uitstekend comfort tijdens de dagelijkse
routine werkzaamheden.

Kenmerken:

•M otor speciaal ontwikkeld voor landbouw.
•Nieuw extreem compact koelsysteem.
•T weetraps PowerCore luchtfilter.

Nieuw: Koelsysteem met vergroot koeloppervlak en visco ventilator.

Hard aan het werk onder de nieuw ontworpen motorkap zijn de uiterst
compacte driecilinder FARMotion motoren (stage III B). Deze Common
Rail motoren, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de landbouw, zijn
voorzien van elektronische injectie, geoptimaliseerde inhoud, uitlaatgas
recirculatie systeem (EGR) en een diesel oxidatie katalysator systeem
(DOC) en leveren een maximaal vermogen en constant koppel, zelfs bij een
laag motortoerental. FARMotion motoren zijn uiters efficiënt in gebruik
met een extreem laag verbruik en uitstoot, met minimale trillingen en een
laag geluidsniveau. Andere nieuwe functies zijn het compacte koelsysteem
met een vergroot koeloppervlak, intercooler, een brandstof koelsysteem,
geoptimaliseerde luchtstroom met visco ventilator en het tweetraps
PowerCore luchtfilter met stofuitwerper. Beide systemen ondersteunen
de efficiëntie van de motor en zijn ontworpen voor lange
ond erhoudsintervallen
en
snelle
en
eenvoudige
onderhoudswerkzaamheden. Met de FARMotion motoren bewijst
DEUTZ-FAHR eens te meer hoe krachtig en efficiënt een compacte tractor
kan zijn.

Nieuw: Onderhoudsarm, tweetraps PowerCore luchtfilter met stofuitwerper.
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TRANSMISSIE

TRANSMISSIE UITVOERING.
ZO PRECIES KAN COMPACT
ZIJN.

Werk
Werk

Kruipversnelling

Fijn afgestemde snelheidsbereiken van 8+8 versnellingen...

... tot 15+15 versnellingen met kruipversnelling en ECO.

Kenmerken:

•K euze uit vier transmissie varianten.
•3 0 km/u of 40 km/u.
•E CO snelheid bij gereduceerd toerental.
•G eoptimaliseerd schakelen.
De keuze is aan u: 30 km/u of 40 km/u eindsnelheid.

De juiste transmissie voor alle soorten werkzaamheden en de juiste
snelheid voor elk werk - u kunt elke uitdaging aan met de nieuwe 4E
serie. Zeer efficiënt met maximale precisie - de keuze is aan u. Er zijn
vier mechanische transmissievarianten beschikbaar. Een eenvoudige
12+3 versnellingsbak met kruipversnelling voor snelheden van 832
m/u tot 30 km/u. Een volledig gesynchroniseerde ECO shuttle transmissie voor snelheden van 1,6 km/u tot 30 km/h, waarbij de uiteinde-

lijke snelheid wordt bereikt met slechts 1800 tpm, wat brandstof bespaart en ruis vermindert. Een 15+15 shuttle transmissie met
kruipversnelling voor snelheden van 298 m/u tot 40 km/u en een
15+15 speed ECO versie die maximale rijsnelheid bereikt bij slechts
1.800 tpm. Met de nieuwe 4E-serie bewijst DEUTZ-FAHR eens te meer
hoe precies en efficiënt de middenklasse tractor kan zijn.    
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ASSEN EN REMMEN

COMPACT FORMAAT MAAKT KENNIS MET GROTE MANOEUVREERBAARHEID EN VEILIGHEID.

De compacte motorkap maakt een stuurhoek tot 55° mogelijk.

Kenmerken:

•M aximale manoeuvreerbaarheid.
•N ieuw: elektro-hydraulische activering van

Mechanische of elektro-hydraulische activatie van de vierwielaandrijving en het
differentieelslot mogelijk.

de vierwielaandrijving en differentieelslot
(40 km/u versie).

•V ierwiel rem met variabele remwerking
(40 km/u versie).

Vierwiel beremming met natte schijven remmen.

Het toepassingsgebied voor de middenklasse tractoren is breed, maar de
ruimte waarin ze worden gebruikt, is meestal krap. Het is ook belangrijk dat
de machine grip behoudt op alle bodemomstandigheden en in elke situatie betrouwbaar kan worden gecontroleerd. Om dit te garanderen, heeft
DEUTZ-FAHR een vrij speciale vooras ontwikkeld voor de middenklasse. In
combinatie met de compacte motorkap maakt deze een stuurhoek tot 55
° mogelijk (50° voor modellen met tweewielaandrijving) - deze mate van
manoeuvreerbaarheid is ongeëvenaard. Afhankelijk van de transmissiekeuze wordt het differentieelslot en de vierwielaandrijving mechanisch
(modellen van 30 km/u) of elektro-hydraulisch (modellen van 40 km/u)
geactiveerd. Maximale tractie is gegarandeerd in alle omstandigheden. De
modellen met vierwielaandrijving hebben twee stuurcilinders en remmen
op vier wielen met natte schijfremmen. Afhankelijk van de situatie, alle
vier de wielen, of de twee linker of rechter wielen, of - met de omschakelklep - kan het rechter of linker achterwiel afzonderlijk worden geremd. Dit
zorgt voor maximale veiligheid: ongeacht wie, ongeacht waar en ongeacht
wat. Met de nieuwe 4E series bewijst DEUTZ-FAHR eens te meer hoe
manoeuvreerbaar en veilig een compacte tractor kan zijn.

Mechanische parkeerrem binnen handbereik geplaatst naast de bestuurdersstoel.
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AANKOPPEL
PUNTEN

HYDRAULIEK EN HEFINRICHTING. ZO VEELZIJDIG
KAN COMPACT ZIJN.

Hefinrichting achter met snelkoppelingen categorie II en een hefcapaciteit van
3.500 kg.

Tot drie mechanische dubbelwerkende ventielen aan de achterzijde.

Kenmerken:

•3 .500 kg hefcapaciteit.
•4 2 l/min of 50 l/min hydrauliek opbrengst .
•Vier PTO snelheden.

PTO: 540 of 540/540ECO of 540/540ECO/1000 of 540/540ECO plus keuze uit een
rijafhankelijke PTO .

Werkzaamheden op het erf en in de stal, voorlader en transport
werkzaamheden, veldwerk en nog veel meer - de taken van een compacte
tractor zijn zeer gevarieerd. Als het gaat om de bevestigingspunten van de
nieuwe 4E serie, is niets onmogelijk. Zoals altijd met DEUTZ-FAHR is de
mechanische hefinrichting achter uiterst nauwkeurig en biedt deze een
fijgevoelige bediening. Dit verhoogt de werksnelheid aanzienlijk,
bijvoorbeeld op de kopakkers in het veld. Hij kan tot 3.500 kg tillen.
De categorie II driepunts hefinrichting is verkrijgbaar met vaste kogels of
vanghaken en met mechanische stabilisatoren. Dit betekend dat krachtige
werktuigen ook gebruikt kunnen worden. Voor de hydrauliek is er keuze
tussen 42 l/min of 50 l/min open center pompen voor één tot en met drie
dubbelwerkende ventielen achter. Het stuursysteem wordt bekrachtigd

door een onafhankelijke pomp in beide uitvoeringen. Dit betekend dat het
volledige hydraulische vermogen altijd beschikbaar is voor de werktuigen.
De nieuwe 4E serie biedt ook een verscheidenheid aan PTO configuraties.
Er zijn vier verschillende configuraties mogelijk: 540 of 540/540ECO of
540/540ECO/1000 of 540/540ECO plus rijafhankelijke PTO. De PTO
wordt mechanisch geactiveerd, wat zorgt voor een soepele start. De PTO
modus voor wanneer het voertuig stil staat, is een nieuwe functie.
Wanneer de PTO moet blijven draaien als de bestuurder de tractor
verlaat, moet de bestuurder dit bevestigen door op een knop te drukken.
Als de knop niet wordt ingedrukt, wordt de motor na zeven seconden
uitgeschakeld, veiligheid voorop. Met de aankoppelpunten bewijst
DEUTZ-FAHR eens te meer hoe veelzijdig een compacte tractor kan zijn.
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PLATFORM

HET BESTUURDERS PLATFORM.
ZO COMFORTABEL KAN
COMPACT ZIJN.

Het nieuwe dashboard geeft de bestuurder duidelijk beeld van alle bedrijfsomstandigheden, in digitale en analoge vorm.

Transmissiebedieningen, handgas, motortoerental instellingen, hefinrichting achter
en hydraulische ventielen zijn gemakkelijk bereikbaar aan de rechterzijde van de
bestuurder.

Kenmerken:

•H erontworpen bestuurders platvorm.
•B edieningselementen opnieuw ingericht.
•N ieuwe informatie weergave op het
dashboard.

•Meer ruimte voor de bestuurder.

DEUTZ-FAHR legt altijd de nadruk op de bestuurder door voorrang te geven
aan veiligheid en comfort. Het stuurwiel en de comfortabele stoel zijn individueel instelbaar. Er is voldoende ruimte om de bestuurder vrij te laten bewegen, met name op het platform. Traptreden en handgrepen aan beide zijden
van de tractor maken het uiterst eenvoudig om erin en erdoor te klimmen. De
bedieningselementen zijn herschikt, logisch ingedeeld afhankelijk van hoe
vaak ze worden gebruikt en duidelijk identificeerbaar door middel van kleurcodering. De parkeerrem, de aftakasbedieningen en de vierwielactivering bevinden zich aan de linkerkant van de bestuurder. Aan de rechterkant bevinden
zich de bediening voor de transmissie en differentieel vergrendeling, het handgas, de motortoerentalinstellingen, de bediening voor de hefinrichting achter
en de hydraulische ventielen. Het nieuwe centrale informatiescherm op het
dashboard geeft de bestuurder duidelijke informatie over de bedrijfsomstandigheden van de tractor, in digitale en analoge vorm. De nieuwe 4E serie biedt
een onbelemmerd zicht op alle werkgebieden. De bestuurder kan alles zien,
zelfs in extreme situaties. Dit maakt niet alleen het werk efficiënter, maar
verbetert ook de veiligheid. De nieuwe vloermat van isolatiemateriaal verhoogt het comfort en minimaliseert de hoeveelheid geluid, trillingen en hitte
voor de bestuurder. Met de nieuwe 4E serie bewijst DEUTZ-FAHR eens te
meer hoe comfortabel een middenklasse tractor kan zijn.

Parkeerrem en PTO bediening zijn aan de linkerzijde binnen handbereik.

Alle functies zijn overzichtelijk ingedeeld om voorrang te geven aan veiligheid en
comfort.
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VELDWERK

NA EEN LANGE EN ZWARE DAG OP HET
VELD MET DE NIEUWE 4E SERIE ZAL DE
BESTUURDER MAAR NAAR ÉÉN DING
KIJKEN: DE VOLGENDE WERKDAG!

4E SERIES

Technische gegevens
MOTOR
Emissieniveau
Fabrikant
Series
Cilinders / Cilinderinhoud
Turbo intercooler
Maximaal vermogen (ECE R120) bij 2.000 tpm
Vermogen bij nominaal toerental (ECE R120) bij 2.200 tpm
Maximaal koppel bij 1.600 tpm
Koppeltoename
Elektronische motorbesturingseenheid
Inhoud brandstoftank
OMKEERINRICHTING
Omkeerinrichting met mechanische synchronisatie
MECHANISCHE MANUELE TRANSMISSIE
4 versnellingen transmissie 12+3 met kruipversnelling (30 km/h)
4 versnellingen transmissie 8+8 ECO (30 km/h)
5 versnellingen transmissie 15+15 met kruipversnelling (40 km/h)
5 versnellingen transmissie 15+15 ECO met kruipversnelling (40 km/h)
PTO ACHTER
Mechanische activatie
PTO snelheid 540 tpm
PTO snelheid 540/540ECO tpm
PTO snelheid 540/540ECO/1.000 tpm
Rijafhankelijke PTO
VOOR- EN ACHTERAS
Mechanische vierwiel activatie
Mechanisch differentieel slot
Elektro-hydraulische vierwiel activatie

4070E

4080E

Stage / Tier

4100E

65 / 88
61.6 / 84
354
32%

71 / 97
67.3 / 92
369
27%

-

-

-

-

-

-

55�

55�

Stage III B / Tier 4i
SDF
FARMotion
3 / 2.887

aantal/cc
kW / pk
kW / pk
Nm
%

4090E

48 / 65
48 / 65
292
41%

55.4 / 75
55.4 / 75
342
43%

l

75

-

-

Eleckro-hydraulisch differentieelslot
REMMEN EN STUREN
Mechanische parkeerrem
Hydraulische aanhangerrem
Onafhankelijke stuurpomp
Stuurhoek
HEFINRICHTING
Mechanische hefinrichting achter
Hefcapaciteit achter

kg

2.500

2.500

2.500

2.500

Hefcapaciteit achter met hulpcilinders

kg

3.500

3.500

3.500

3.500

l/min
l/min
Aantal

42
50
1-3

42
50
1-3

50
1-3

50
1-3

mm
mm
mm
mm
kg
kg

280/85 R20
380/85 R28
2.166 / 2.100
3.860
2.448
1.782
2.800 / 3.000
3.800 / 5.050

320/85 R20
420/85 R28
2.166 / 2.100
3.860
2.473
1.840
2.800 / 3.000
3.800 / 5.050

360/70 R20
420/70 R30
2.100
3.860
2.473
1.823
3.000
5.050

360/70 R24
480/70 R30
2.100
3.860
2.498
2.005
3.000
5.050

HYDRAULISCH SYSTEEM
Pompopbrengst (std.)
Pompopbrengst (opt.)
Dubbelwerkende ventielen achter
PLATFORM
Digitale display
Telescopisch stuurkolom
Opvouwbare rolbeugel
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Banden voor
Banden achter
Wielbasis (2WD / 4WD) (A)
Max. lengte (B)
Max. hoogte bij rolbeugel (C)
Breedte (D)
Leeggewicht (2WD / 4WD)
Toegestaan totaalgewicht (2WD / 4WD)

:standaard : optioneel -: niet beschikbaar
*: Standaard of optioneel afhankelijk van samenstelling

55�

55�

Technische gegevens en afbeeldingen zijn een indicatie. Toegewijd om een product steeds meer af te leveren in overeenstemming met uw behoeften, behoudt DEUTZ-FAHR zich het recht om de specificaties van haar machines te allen tijde zonder
kennisgeving bij te werken.

18-19
TECHNISCHE
GEGEVENS

C
A

D

B
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ciagreen

Uw DEUTZ-FAHR dealer

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of bezoek deutz-fahr.com.
DEUTZ-FAHR een merk van

