6 SERIE

6120 - 6130 - 6140 POWERSHIFT
6120 - 6130 - 6140 TTV

DE NIEUWE, COMPACTE MODELLEN
VAN DE 6-SERIE. OM ALLES MEE TE
DOEN WAT U MOET DOEN.

6 SERIE

6120
Powershift

6130
TTV

Powershift

6140
TTV

Powershift

Max.vermogen (ECE R120)

kW / PK

92.8/126

95.3/130

100.1/136

Maximaal vermogen met boost (ECE R120)

kW / PK

-

99,2/135

105/143

TTV

De vernieuwde 6-serie beschikt nu over de beste technologiemix in zijn tige hydrauliekpakketten en een reeks hydraulische aankoppelpunten aan
klasse. DEUTZ-FAHR heeft de serie uitgebreid met zes compacte tracto- de voor- en achterkant. De ultra-efficiënte Deutz TCD 3.6 motoren (fase
ren met viercilindermotor in het lage vermogensbereik: de 6120, de 6130 IV) met een vermogen van 126 pk (92,7 kW) tot 143 pk (105 kW) garanen de 6140 met een TTV- of Powershift-transmissie. De nieuwe tractoren deren kenmerkende topprestaties en een laag brandstofverbruik. Er is een
TABELLEN
uit de 6-serie zijn net zo veelzijdig als uw dagelijkse werkzaamheden:
van grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken verkrijgbaar. De ruime caploegen, zaaien en bewerken tot transporteren, oogsten en werken met bine biedt het uitzonderlijke bedienings- en rijcomfort waar DEUTZ-FAHR
de voorlader. De nieuwe modellen van de 6-serie staan zoals altijd garant om bekend staat. Met deze zes nieuwe modellen heeft DEUTZ-FAHR de
voor maximale wendbaarheid, optimale efficiency en ongeëvenaard be- technologiemix van de serie nog verder uitgebreid. Bedrijven die op zoek
dieningsgemak. Het moderne ontwerp van de motorkap, het ledlichtpak- zijn naar een compact model met talrijke opties, veel comfort en optimaal
ket en de iMonitor met 8"-display in de cabine passen perfect bij de rest gebruiksgemak, vinden beslist een geschikte allround tractor die volledig
van de serie. Net als de bestaande modellen van de 6-serie worden de afgestemd is op hun werkzaamheden en individuele behoeften.  
nieuwe en compacte tractoren met viercilindermotor geleverd met krach-

04-05
BOERDERIJWERK

HET ROUTINEWERK BIJ U OP DE BOERDERIJ
BEGINT ALTIJD BIJ HET KRIEKEN VAN DE
DAG. DE LIJST MET TAKEN IS ELLENLANG:
HET VEE VOEREN EN VERZORGEN, DE
STALLEN UITMESTEN, MATERIAAL AANVULLEN EN NOG VEEL MEER. UW TIJD
EN RUIMTE ZIJN BEPERKT. ER IS BEHOEFTE
AAN COMPACTE TECHNOLOGIE, WENDBAARHEID, VEELZIJDIGHEID, SNELHEID
EN WERKCOMFORT. MET UW MAATWERK-TRACTOR VAN DE 6-SERIE ZULT U
GEGARANDEERD EEN GOEDE WERKDAG
ERVAREN.

06-07
CABINE

COMFORTCABINE.
VOOR EEN OPTIMALE
WERKOMGEVING.

Een keuze uit vier dakontwerpen: een transparant zonnedak met of zonder FOPS en
een ondoorzichtig dak met of zonder FOPS.

Dankzij de optimaal geplaatste achterruitwisser is het zicht prima, zowel bij droog
als nat weer. Nu tevens leverbaar met ontdooifunctie.

Hoogtepunten:

• Mechanische of pneumatische
cabinevering op aanvraag

• Standaard met verstelbare zijruiten,
openslaande voorruit op aanvraag

• Pakket ledlampen van 33.600-lumen
• Vier verschillende dakontwerpen

Keuze uit handbediende of automatische airco.

Cabine met luchtvering op aanvraag leverbaar.

Wat hebben bestuurders nodig om elke dag weer het beste uit zichzelf te
halen? Ten eerste: rust en stilte. Hiervan bent u bij de nieuwe modellen
van de 6-serie verzekerd. De cabine rust op Hydro Silent Blocks, waardoor
het geluids- en trillingsniveau met maximaal 40% afneemt. Om nog rustiger te kunnen werken kan de cabine op aanvraag uitgerust worden met
mechanische of pneumatische ophanging. Ten tweede willen bestuurders
een aangename werkomgeving. Geen probleem: u kunt kiezen uit handmatige airconditioning of automatische klimaatregeling. De verstelbare zijruiten zitten standaard op alle modellen, en op aanvraag is er een voorruit
verkrijgbaar die geopend kan worden. Ten derde willen bestuurders na-

tuurlijk – ongeacht de omstandigheden – perfect zicht op alle werkgebieden hebben. Ook aan deze voorwaarde wordt voldaan. Met het ledlichtpakket van 33.600 lumen lijkt het of u bij klaarlichte dag werkt. Voor
maximaal zicht boven de tractor bij gebruik van de voorlader kiest u een
model met een panoramisch zonnedak en FOPS. De geoptimaliseerde positie van de achterruitenwisser garandeert nu uitstekend zicht naar achteren in natte omstandigheden. U ziet het: DEUTZ-FAHR heeft ook bij het
comfort van de nieuwe modellen van de 6-serie alles uit de kast gehaald
om bestuurders optimaal te laten presteren.

08-09
CABINE

EEN COMFORTABELE OMGEVING.
ALLES IN HET OOG.
ALLES BINNEN HANDBEREIK.

Een geavanceerd instrumentenbord met nieuw InfoCentrePro: LCD-kleurendisplay
van 5" met hoge resolutie voor top kwaliteit informatievoorziening welke wordt
afgestemd door de gebruiker.

De TTV-modellen worden bediend met de nieuwe PowerCom S-joystick. Aan elke
functie kunnen drie knoppen worden toegewezen.

Hoogtepunten:

• Nieuwe PowerCom S-joystick
(TTV-modellen)

• 5" kleurendisplay op het nieuwe
InfoCentrePro

Er zijn drie stoeluitvoeringen leverbaar.

• Een keuze uit drie stoeluitvoeringen

Alle modellen hebben een passagiersstoel met veiligheidsgordel.

Stap in en geniet van uw werkomgeving. Het interieur van de nieuwe
tractoren uit de 6-serie heeft een indrukwekkend en schitterend ontwerp. Alle bedieningselementen van de motor, transmissie, PTO, automatische PTO, hydraulische regelkleppen, verlichting en MMS voor het
InfoCentrePro bevinden zich binnen handbereik en zijn geïntegreerd in de
zijconsole aan de rechterkant van de bestuurder. Ze zijn logisch gepositioneerd op basis van hun gebruiksfrequentie en duidelijk herkenbaar aan
de verschillende kleuren. De TTV-modellen worden bediend met de
nieuwe PowerCom S-joystick op de rechter armsteun. Het nieuwe InfoCentrePro in de stuurkolom is uitgerust met een 5”-kleurendisplay. Hier-

mee wordt de bestuurder voorzien van een onafgebroken stroom gegevens over de bedrijfsstatus van de tractor. Met de mini-MMI of MMI
kunnen verschillende pagina’s opgeroepen en parameters naar wens
ingesteld worden. Er zijn drie stoeluitvoeringen verkrijgbaar: een stoel
met mechanische vering, een stoel met pneumatische vering en een
draaibare stoel met pneumatische vering. Alle modellen hebben een
passagiersstoel met veiligheidsgordel. Eén ding is zeker: met de nieuwe
modellen van de 6-serie wordt in elke behoefte op het gebied van rij- en
bedieningscomfort voorzien.

10-11
PRECISIELANDBOUW

PRECISIE LANDBOUW.  
GEPROGRAMMEERD MET HET
OOG OP EFFICIËNTIE.

Agrosky-ontvanger: ontvangst van alle Precisielandbouwsignalen op één toestel.

Optioneel: de stuurassistent van DEUTZ-FAHR, met ingebouwde wielhoeksensor.

Hoogtepunten:

• Verstelbare 8" iMonitor op de rechter stijl
• Precisiewerk – nauwkeurigheid tot op 2 cm
• Agrosky-ontvanger of visueel geleidesysteem
op aanvraag

• Stuurbekrachtiging met ingebouwde
wielhoeksensor, optioneel

• ISO 11783 ISOBUS interface aan de

MMI-console: doeltreffend bedieningssysteem, ook tijdens het rijden over ruw
terrein.

achterkant

Uniek bedieningsgemak. De 8" iMonitor. Optionele interface voor alle tractor- en
werktuigfuncties.

De nieuwe modellen van de 6-Serie kunnen worden uitgerust met de
allernieuwste DEUTZ-FAHR-systemen voor Precisielandbouw. Hoog
precisiewerk is mogelijk tot een nauwkeurigheid van 2 cm. Wereldwijd
gebruiken deze tractoren satellietsystemen en correctiesignalen met
één enkel toestel, de Agrosky-ontvanger. Als alternatief kunt u kiezen
voor het manuele, visuele geleidingssysteem van DEUTZ-FAHR. Ook de
stuurbekrachtiging met ingebouwde wielhoeksensor van DEUTZ-FAHR
is optioneel leverbaar, zodat de nieuwe modellen van de 6-Serie nóg
efficiënter worden. Met de nieuwe interface ISO 11783 ISOBUS aan de

achterkant wordt uw nieuwe tractormodel van de 6-Serie compatibel
met de werktuigen van de belangrijkste fabrikanten. Wat u ook kiest,
alle Landbouwprecisiesystemen van DEUTZ-FAHR worden afgebeeld
op een 8" scherm, inclusief een camera-afbeelding; het systeem kan via
het touchscreen of de MMI-console bediend worden. De op de rechter
stijl gemonteerde iMonitor kan omhoog-omlaag gezet worden voor
werk op de akker en rijden over de weg.

12-13
RUWVOERWINNING

DE GEWASSEN ZIJN VOLGROEID. HET
WEER IS GOED. MAAR HOE LANG
NOG? NU MOET ALLES KLOPPEN. DE
TIJD GAAT SNEL. DE OOGST KAN BEGINNEN: MAAIEN, SCHUDDEN, HARKEN
EN IN BALEN VERPAKKEN. UW NIEUWE
TRACTOR VAN DE 6-SERIE IS HET MIDDELPUNT VAN ALLES. FEILLOZE TECHNIEK. FEILLOOS WERKCOMFORT. HET
IS FIJN TE KUNNEN VERTROUWEN OP
ALLES EN IEDEREEN. DAT IS DE MANIER
OM SUCCES TE OOGSTEN.

14-15
MOTOR

DEUTZ TCD 3.6-MOTOR.
GEEFT ALLES.
NEEMT WEINIG.

o er (

)

Torque (Nm)

6140C

Engine Speed rpm
Torque Boost mode

Torque

o er Boost mode

o er

Hoogtepunten:

• Elektronisch bediende viercilindermotoren Stage IV

• Hoog koppel in een groot
toerentalbereik

• EGR, SCR en DPF – bespaar brandstof en

DOC, SCR en DPF (6130-6140) – de nieuwe Deutz 3.6 viercilindermotoren zijn uitgerust met de meest recente uitlaattechnologie.

kosten

• Elektronische Visco-ventilator
• Uitlaatrem voor 40% betere remprestaties

De nieuwe elektronisch bediende eVisco-ventilator verhoogt de motorefficiëntie
aanzienlijk.

De nieuwe, elektronisch geregelde Deutz TCD 3.6-viercilindermotoren
(fase IV) zijn uiterst compact, uiterst krachtig en uiterst efficiënt. Ze reageren onmiddellijk en leveren een hoog koppel in een groot toerentalbereik. Daarnaast zijn ze ook nog eens uiterst schoon. Ze hebben EGR en
SCR-uitlaatgasnabehandeling en een extra passief roetfilter (DPF). In
vergelijking met de conventionele actieve filters, biedt het DPF drie voordelen: er wordt geen brandstof in het filter ingespoten, er ontstaat minder warmte en het filter wordt aanzienlijk sneller geregenereerd. Dit betekent brandstof- en kostenbesparing, geheel in overeenstemming met
alle internationale emissienormen, nu en in de toekomst. Bij alle modellen wordt de efficiency van de motor verhoogd door een elektronische

ventilator met viscokoppeling. Elk model kan worden uitgerust met de
nieuwe uitlaatrem, voor een toename van de remkracht met maar liefst
40%. Dit systeem beschermt de bedrijfsrem, in het bijzonder op afdalingen en onder zware belasting. Dit komt de veiligheid ten goede en verlaagt
de bedrijfskosten. De bediening met het extra pedaal, dat een gasklep
aanstuurt, is praktisch, eenvoudig en betrouwbaar. De remprestaties worden automatisch gekalibreerd en geoptimaliseerd voor de geselecteerde
rijmodus. De nieuwe motoren van DEUTZ-FAHR zijn een typisch voorbeeld van hedendaagse technologie uit Duitsland en staan synoniem voor
betrouwbaarheid en efficiëntie van topniveau. Hierdoor kunt u uw werkzaamheden nog efficiënter uitvoeren.

16-17
TRANSMISSIE

TTV-TRANSMISSIE.
CONTINU VARIABEL OM HET
WERK TE VERLICHTEN.

Geteste en betrouwbare transmissietechnologie.

De bedrijfsmodus (VELD/TRANSPORT) kan elektrohydraulisch geselecteerd worden:
VELD/TRANSPORT-modus kan tijdens stilstand of rijden (max.15 km/u) worden
gewijzigd.

Hoogtepunten:

• Drie rijmodi: manueel, automatisch
en PTO

• Snelheidsbereik 0 - 50 km/u
• Active power-zero standby regeling

Elektrohydraulische Powershuttle SenseClutch om tijdens het rijden nauwkeurig en
veilig van richting te veranderen onder belasting zonder koppelonderbreking.

De nieuwe tractoren uit de 6-serie bieden maximale productiviteit en
maximaal rij- en werkcomfort. Ze kunnen uitgerust worden met moderne, continu variabele TTV-transmissietechnologie. Dit goed doordachte
concept is in de loop der jaren uitgebreid getest en dankzij de nieuwe
software nu nog efficiënter. Er zijn drie rijmodi beschikbaar, zodat de
bestuurder zich aan elke werksituatie aan kan passen: manueel, automatisch en PTO. Het globale snelheidsbereik ligt tussen de 0 km/u en 50
km/u. Tijdens werkzaamheden in het veld is de TTV-transmissie bijzonder efficiënt bij alle snelheden. De motor- en transmissieregeleenheid
zijn perfect op elkaar afgestemd en de gebruiker kan zelf de instellingen
bepalen. Dankzij de ‘active-power-zero’ stand-by regeling kan er gestopt worden zonder het rempedaal of de koppeling te hoeven bedienen. Elk afzonderlijk detail van de TTV-transmissie is speciaal ontworpen om de productiviteit van de nieuwe modellen van de 6-serie te
optimaliseren.

Max.snelheid 50 Km/u of 40 Km/u bij zuinig toerental.

18-19
TRANSMISSIE

POWERSHIFT TRANSMISSIE.
GARANTIE VOOR VOLLEDIGE
CONTROLE.

Superkruipversnelling
Kruiptransmissie
Veld
Transport
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Hoogtepunten:

• Vijfversnellingsbak met drie
belastingsbereiken en snelheidsaanpassing

• 30+30 of 60+60 snelheidsuitvoering
• Stop&Go-systeem voor nauwkeurige

Toetsbedieningsfuncties zijn praktisch in de console geïntegreerd.

manoeuvres zonder gebruik van
koppeling of rem  

• Standaard geleverd met SenseClutch en
ComfortClutch

Max.snelheid 50 Km/u of 40 Km/u bij zuinig toerental.

Pure technologie. Klanten die kiezen voor de nieuwe Powershift-modellen van de 6-serie krijgen naast andere comfortabele extra’s de beschikking over een robuuste handbediende versnellingsbak met vijf
versnellingen, drie powershiftstanden en snelheidsaanpassing. Er zijn
twee versies verkrijgbaar: 30+30 en 60+60 met kruipversnelling en superkruipversnelling. Deze transmissiesystemen zijn bovendien voorzien
van het elektrohydraulische Powershuttle-systeem met vijf verschillende, vooraf selecteerbare reactie-instellingen (SenseClutch). Hierdoor
kan er van rijrichting veranderd worden zonder dat het koppel verstoord wordt. Het Stop&Go-systeem vergemakkelijkt nauwkeurig ma-

noeuvreren in een kleine ruimte zonder het koppelingspedaal in te hoeven trappen. Dit geeft de nieuwe modellen van de 6-serie een belangrijk
voordeel qua bedieningsgemak, met name bij werkzaamheden met de
voorlader. Met het ComfortClutch-systeem kan er tevens geschakeld
worden zonder bediening van het koppelingspedaal. Vanzelfsprekend is
de maximumsnelheid 50 km/u en kan een snelheid van 40 km/u ook
gerealiseerd worden met een verlaagd motortoerental. Voor landbouwers die een robuuste schakeltechnologie op prijs stellen en toch nog
een aantal dingen zelf willen doen, vormen de nieuwe Powershift-modellen van de 6-serie de perfecte keuze.

20-21
TRANSPORT

KORTERE TRANSPORTTIJDEN BETEKENEN
MEER PRODUCTIVITEIT. MET DE NIEUWE
MODELLEN VAN DE 6-SERIE SCHIET U
OP DE WEG ÉCHT OP, GEHEEL VEILIG,
EN BESPAART U OOK NOG OP HET
BRANDSTOFVERBRUIK. HET IS EEN FIJN
IDEE DAT U ALTIJD EN OVERAL OP UW
MATERIAAL KUNT REKENEN.

22-23
ASSEN EN
REMMEN

GEVEERDE VOORAS.
ALLE SITUATIES. GRIP OP ALLES.

Hydraulische parkeerrem. Overal veilig geparkeerd staan met uw nieuwe tractor van
de 6-Serie.

Hoogtepunten:

• Vierwielaandrijving en differentieelsper
(100 %)

• Geveerde vooras, optioneel
• SDD-snelstuursysteem
• Standaard remsysteem op alle vier de

Met een hydraulische of pneumatische aanhangerrem is rijden met zware ladingen
absoluut veilig.

wielen en hydraulische parkeerrem

• Aanhangerrem

Nieuw zijn de voorassen, welke speciaal voor de 120 tot 140 pk-klasse
zijn ontwikkeld. Tractie, grip en zekerheid bij alle bodemgesteldheden
en in alle situaties was het ontwikkelingsdoel. Vierwielaandrijving en
differentieelsper (100%) zijn elektrohydraulisch in en uit te schakelen
en worden, afhankelijk van de stuurhoek en snelheid, door het
ASM-systeem automatisch aangestuurd. Alle nieuwe 6 Serie modellen
kunnen optioneel met geveerde vooras uitgerust worden. Door dubbelwerkende cilinders is de vering gemaximaliseerd. Dit verhoogt het rijen werkcomfort, de tractie en veiligheid in het veld en op de weg aan-

zienlijk. Ook het SDD snelstuursysteem is verkrijgbaar op alle nieuwe
modellen. Dit halveert de stuuromslagen en maakt het manoeuvreren
eenvoudiger. Voorbeeldige veiligheid - zoals gebruikelijk bij DEUTZ
FAHR - is standaard. De nieuwe 6 Serie modellen zijn met remmen op
alle vier de wielen, zichzelf stellende achter remmen en hydraulische
parkeerrem uitgerust. Een aanhangerrem (hydraulisch of pneumatisch)
is op wens verkrijgbaar. Deze kan per drukknop uitgeschakeld worden,
om te testen of de tractor de aanhanger op plaatst kan houden bij een
defecte aanhangerrem.  

24-25
VELDWERK

GRONDBEWERKEN. BEMESTEN. ZAAIEN.
PLOEGEN. HEDENDAAGS AKKERWERK
IS PRECISIEWERK. PRECIEZE NAVIGATIE,
PRECIEZE WERKTUIGKOPPELING, PRECIES TREKVERMOGEN, PRECIEZE WERKSNELHEDEN. UW NIEUWE MODEL VAN
DE 6-SERIE KAN ELKE KLUS DIE U MOET
KLAREN NAUWKEURIG AAN. HAAL METEEN HET BESTE UIT UW AKKERS.

26-27
AANKOPPELPUNTEN

AUTOMATISCH OF HANDMATIG?
GEWOON EEN KWESTIE VAN
INSTELLING

Mechanische of elektrohydraulische werktuigbediening. De keuze is aan u.

Indrukwerkende uitrusting. Tot 7000 kg hefvermogen, categorie III, elektronisch
geregelde trekhaak als standaard.

Hoogtepunten:

• Drie hydraulische pakketten, leverbaar met
22 werktuigopties

• Af fabriek gemonteerde fronthefinrichting
leverbaar op aanvraag (drie uitvoeringen)

• Hefvermogen van 2.880 kg aan de
voorkant en 7.000 kg achter

• Maar liefst vier PTO-snelheden standaard,
voor- en rijafhankelijke PTO op aanvraag

De veelzijdigheid van de uitrusting van de nieuwe tractoren uit de 6-serie
komt volledig tot uitdrukking in de hydraulische systemen. Deze kunnen helemaal op uw behoeften afgestemd worden. Er is keus uit drie hydrauliekpakketten: een eenvoudig opencentersysteem met een pompvermogen van 90 l/min
en mechanisch geregelde kleppen, een lastafhankelijk pakket van 120 l/min
met mechanisch geregelde kleppen en een lastafhankelijk pakket van 120 l/
min met elektronisch geregelde kleppen. Deze drie basispakketten bieden niet
minder dan tweeëntwintig uitrustingsopties: van drie eenvoudige, mechanische regeleenheden tot geheel elektrohydraulische regeling van vijf dubbelwerkende regeleenheden, fronthefinrichting (met ComfortPack) en voorlader.
De fronthefinrichting is optioneel af fabriek verkrijgbaar. Ook deze is er in drie
uitvoeringen: mechanisch en elektrohydraulisch met optioneel ComfortPack.
Het maximumhefvermogen van de fronthefinrichting bedraagt 2.880 kg.

De krachtige fronthefinrichting heeft een vermogen van maar liefst 2.880 kg.
Tevens verkrijgbaar:
het ComfortPack met een extra regelventiel aan de voorkant.

Aan de achterkant vier PTO-snelheden, een automatische PTO-functie en optioneel
PTO aan voorzijde met 1.000 omw./min.

De elektrohydraulisch geregelde achterhefinrichting kan maximaal 7.000 kg
heffen. Vier PTO-snelheden aan de achterkant (540, 540ECO, 1000 en
1000ECO) behoren tot de standaarduitrusting van de Powershift-uitvoering, 3
PTO-toerentallen voor de TTV-uitvoering. Een PTO van 1.000 omw/min aan
de voorkant en een rijafhankelijke PTO zijn verkrijgbaar op aanvraag. De automatische PTO-functie is standaard aanwezig. Hiermee wordt de PTO op basis
van de positie van de hefinrichting in- of uitgeschakeld. De nieuwe modellen
van de 6-serie hebben alles in huis. U hoeft alleen maar te beslissen welke uitrusting u nodig hebt.

28-29
EXTRA
UITRUSTING

3
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2
5

1

4

EXTRA UITRUSTING.
WANNEER U GAAT VOOR
COMPLEET.  

1

4

Hydraulische pakketten met 22 werktuigopties, b.v. een
fronthefinrichting met ComfortPack.

2

Voor nóg meer veelzijdigheid: optionele voor-PTO.

5

Bild Frontlader?

Ledverlichting pakketten met maar liefst 33.600 lumen verander de nacht in dag.

3

6

Agrosky ontvanger: ontvangst van alle Precisielandbouwsignalen via één toestel.

Om de nieuwe DEUTZ FAHR 6 serie modellen te optimaliseren voor
speciale toepassingen of om het comfort te maximaliseren, is er vanaf
fabriek een breed aanbod aan extra uitrustingen verkrijgbaar. Van het
frontgewicht tot de fronthydrauliek en frontaftakas, voorladeraanslui-

De voorlader kan op aanvraag af fabriek gemonteerd
worden.

Stop&Go en SDD snelstuur systeem.

ting en voorlader, LED lichtpakketten en precisielandbouw systemen Met de originele uitrustingen zorgt u ervoor dat alles 100% past en de
kwaliteit goed is. Wanneer u het nog specialer wilt, zal uw DEUTZ FAHR
dealer uw graag adviseren.

30-31
OOGSTEN

NA AFLOOP VAN HET WERK, ALS DE
OOGST VOORBIJ IS, ZULT U ZIEN: HET
WAS DE MOEITE WAARD OM UW TRACTORTECHNOLOGIE AAN TE PASSEN AAN
ALLE ASPECTEN VAN UW PERSOONLIJKE
WERKPROFIEL.
GEEN ENKELE ANDERE TRACTORFABRIKANT BIEDT MEER OPTIES DAN DEUTZFAHR MET ZIJN 6-SERIE.

32-33
TECHNISCHE
GEGEVENS

6120 TTV

AGROTRON 6 SERIE
6130 TTV

6140 TTV

Aantal/cm³
mm

Deutz
TCD 3.6 L04
Tier 4Final
4 / 3.620
98 / 120

Deutz
TCD 3.6 L04
Stage 4 (Tier 4Final)
4 / 3.620
98 / 120

Deutz
TCD 3.6 L04
Stage 4 (Tier 4Final)
4 / 3.620
98 / 120

bar
kW / PK
kW / PK
kW / PK
Nm
%

1600
92,8 / 126
88 / 120
500
31%

1600
95,3 / 130
99,2 / 135
91,8 / 125
526
32%

1600
100,1 / 136
105 / 143
95,2 / 130
544
32%
-

Extern, watergekoeld
DOC + SCR

Extern, watergekoeld
DOC + DPF + SCR

Extern, watergekoeld
DOC + DPF + SCR

185
12

185
12

185
12

SDF
T5431 CVT

SDF
T5451 CVT

SDF
T5451 CVT

Technische gegevens
MOTOR
Fabrikant
Model
Emissieniveau
Cilinders/Cilinderinhoud
Boring / Slag
Turbo intercooler
Deutz Common Rail (DCR) inspuitdruk
Max. vermogen @ 2.000 omw./min.
Max.vermogen met boost @ 2.000 omw./min.
Nominaal vermogen @ 2.200 omw./min.
Max. koppel @ 1.600 omw./min.
Koppeltoename
Visco-ventilator
Elektronische Visco-ventilator
Uitlaatgasrecirculatie (EGR)
Nabehandeling uitlaatgassen
Hydraulische motorrem
Inhoud dieseltank
Inhoud AdBlue-reservoir
TTV-TRANSMISSIE
Fabrikant
Model

Liter
Liter

Elektrohydraulische omkeerinrichting Powershuttle
met regelbare 5-faseninstelling
Snelheidsbereik

Aantal

2 (veld/transport)
elektrohydraulische bediening

3 (veld/transport)
elektrohydraulische bediening

4 (veld/transport)
elektrohydraulische bediening

Max. snelheid

Km/u

50 (40 met verlaagd motortoerental)

50 (40 met verlaagd motortoerental)

50 (40 met verlaagd motortoerental)

SDF 2

SDF 2.5

SDF 2.5

90 type open centrum / 120 LS
3 / 4 mechanisch
4/5 elektrohydraulisch

90 type open centrum / 120 LS
3 / 4 mechanisch
4/5 elektrohydraulisch

90 type open centrum / 120 LS
3 / 4 mechanisch
4/5 elektrohydraulisch

5000
7.000 met extra hefcilinder
II/III

5000
7.000 met extra hefcilinder
II/III

2.880

2.880

PowerZero-systeem
Hydraulische parkeerrem
Elektrohydraulische activering vierwielaandrijving
Elektrohydraulische activering differentieelsper,
voor en achter
ASM-systeem
Vooras
Geveerde vooras
Achter-PTO 540/540 Eco/1000
Voorzijde PTO 1000
HYDRAULISCHE INSTALLATIE
Debiet
Extra regeleenheden achter

Liter/min
Aantal

Elektronisch bediende achterhef (EHR)
Hefvermogen achterhef
Categorie achterhef
Fronthefinrichting
Hefvermogen fronthefinrichting
Pneumatisch remsysteem aanhanger
Light- en Ready-Kit voorlader
Hydraulisch ventiel voor aanhangerrem
CABINE

kg

kg

Hydro silent blocks/mechanisch/pneu- Hydro silent blocks/mechanisch/pneumatisch
matisch
InfoCentrePro
InfoCentrePro

Cabinevering
Instrumentenbord
8" iMonitor
Bestuurdersstoel
Airconditioning
Panoramisch zonnedak
FOPS-zonnedak
Werkkoplampen met ledverlichting
SDD-stuursysteem
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Wielbasis
Lengte
Hoogte (midden achteras tot dak)
Toegelaten max. totaalgewicht

: standaard : optioneel -: Niet beschikbaar
*: afhankelijk van standaard of optionele uitrusting.

mm
mm
mm
kg

7.000
II/III
2.880

Hydro silent blocks/mechanisch/
pneumatisch
InfoCentrePro

Mechanisch/Pneumatisch

Mechanisch/Pneumatisch

Mechanisch/Pneumatisch

2.540
4.428
2.025
8.000

2.550
4.428
2.025
9.000

2.550
4.428
2.025
9.000

A

E

C

B

D

*Minimum lengte: van motorkap tot achterste hefarm in hoge stand / Maximum lengte: van 1.000 kg ballastgewicht voorkant, met fronthef tot hefarm achter in laagste stand
**Min-Max: afhankelijk van banden en uitrusting
Technische gegevens en afbeeldingen dienen uitsluitend ter indicatie. DEUTZ-FAHR zet zich voortdurend in om zijn producten steeds beter aan te passen aan uw behoeften en behoudt zich
daarom het recht voor om wanneer dan ook, zonder voorafgaande mededeling updates aan te brengen.
Maximumsnelheid 50 km/u, waar toegestaan. Maximumsnelheid 40/50 km/u met verlaagd motortoerental afhankelijk van banden.

34-35
TECHNISCHE
GEGEVENS

AGROTRON 6 SERIE
6120 POWERSHIFT 6130 POWERSHIFT 6140 POWERSHIFT

Technische gegevens

MOTOR
Fabrikant
Deutz
Deutz
Deutz
Model
TCD 3.6 L04
TCD 3.6 L04
TCD 3.6 L04
Emissieniveau
Tier 4Final
Stage 4 (Tier 4Final)
Stage 4 (Tier 4Final)
Cilinders/Cilinderinhoud
Aantal/cm³
4 / 3.620
4 / 3.620
4 / 3.620
Boring / Slag
mm
98 / 120
98 / 120
98 / 120
Turbo intercooler
Deutz Common Rail (DCR) inspuitdruk
bar
1600
1600
1600
Max. vermogen @ 2.000 omw./min.
kW / PK
92,8 / 126
95,3 / 130
100,1 / 136
Max.vermogen met boost @ 2.000 omw./min.
kW / PK
99,2 / 135
105 / 143
Nominaal vermogen @ 2.200 omw./min.
kW / PK
88 / 120
91,8 / 125
95,2 / 130
Max. koppel @ 1.600 omw./min.
Nm
500
526
544
Koppeltoename
%
31%
32%
32%
Visco-ventilator
Elektronische Visco-ventilator
Uitlaatgasrecirculatie (EGR)
Extern, watergekoeld
Extern, watergekoeld
Extern, watergekoeld
Nabehandeling uitlaatgassen
DOC + SCR
DOC + DPF + SCR
DOC + DPF + SCR
Hydraulische motorrem
Inhoud dieseltank
Liter
185
185
185
Inhoud AdBlue-reservoir
Liter
12
12
12
POWERSHIFT-TRANSMISSIE
Fabrikant
SDF
SDF
SDF
Model
T5430
T5450
T5450
Elektrohydraulische omkeerinrichting Powershuttle
met 5 regelbare instellingen
versnellingsbak met 5 snelheden en driedubbele Powershift-snelheden
Aantal snelheden
Vooruit+Achteruit
30+30
30+30
30+30
Aantal snelheden met kruip- en superkruipversnel- Vooruit+Ach60+60
60+60
60+60
ling
teruit
Max. snelheid
Km/u
50 (40 met verlaagd motortoerental) 50 (40 met verlaagd motortoerental) 50 (40 met verlaagd motortoerental)
Stop&Go-systeem
Hydraulische parkeerrem
Elektrohydraulische activering vierwielaandrijving
Elektrohydraulische activering differentieelsper,
voor en achter
ASM-systeem
Vooras
SDF 2
SDF 2.5
SDF 2.5
Voorvering
Achter-PTO 540/540 Eco/1000/1000 Eco
Voorzijde PTO 1000
HYDRAULISCHE INSTALLATIE
Debiet
Liter/min
90 type open centrum / 120 LS
90 type open centrum / 120 LS
90 type open centrum / 120 LS
3 / 4 mechanisch
3 / 4 mechanisch
3 / 4 mechanisch
Extra regeleenheden achter
Aantal
4/5 elektrohydraulisch
4/5 elektrohydraulisch
4/5 elektrohydraulisch
Elektronisch bediende achterhef (EHR)
5.000
5.000
Hefvermogen achterhef
kg
7.000
7.000 met extra hefcilinder
7.000 met extra hefcilinder
Categorie achterhef
II/III
II/III
II/III
Fronthefinrichting
Hefvermogen fronthefinrichting
kg
2.880
2.880
2.880
Pneumatisch remsysteem aanhanger
Light- en Ready-Kit voorlader
Hydraulisch ventiel voor aanhangerrem
CABINE
Hydro silent blocks/mechanisch/
Hydro silent blocks/mechanisch/pneu- Hydro silent blocks/mechanisch/pneuCabinevering
matisch
matisch
pneumatisch
InfoCentrePro
InfoCentrePro
Instrumentenbord
InfoCentrePro
8" iMonitor
Bestuurdersstoel
Mechanisch/Pneumatisch
Mechanisch/Pneumatisch
Mechanisch/Pneumatisch
Airconditioning
Panoramisch zonnedak
FOPS-zonnedak
Werkkoplampen met ledverlichting
SDD-stuursysteem
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Wielbasis
Lengte
Hoogte (midden achteras tot dak)
Toegelaten max. totaalgewicht
: standaard : optioneel -: Niet beschikbaar
*: afhankelijk van standaard of optionele uitrusting.

mm
mm
mm
kg

2.540
4.428
2.025
8.000

2.550
4.428
2.025
9.000

2.550
4.428
2.025
9.000

A

E

C

B

D

*Minimum lengte: van motorkap tot achterste hefarm in hoge stand / Maximum lengte: van 1.000 kg ballastgewicht voor met fronthef tot hefarm achter in laagste stand
**Min-Max: afhankelijk van banden en uitrusting
Technische gegevens en afbeeldingen dienen uitsluitend ter indicatie. DEUTZ-FAHR zet zich voortdurend in om zijn producten steeds beter aan te passen aan uw behoeften en behoudt zich
daarom het recht voor om wanneer dan ook, zonder voorafgaande mededeling updates aan te brengen.
Maximumsnelheid 50 km/u, waar toegestaan. Maximumsnelheid 40/50 km/u met verlaagd motortoerental afhankelijk van banden.
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ciagreen

Dealer

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

