
9 SERIE

DEUTZ-FAHR 
9290  - 9310 - 9340 TTV Agrotron



  

ONTWORPEN VOOR  
MEER GEMAK. GEBOUWD VOOR  
DE BESTE RESULTATEN.



TABEL

  
In 2050 telt de wereld 9 miljard bewoners die voedsel en energie no-
dig hebben. Dit betekent een gigantische uitdaging voor de landbouw 
omdat de hoeveelheid te bebouwen land niet overeenkomstig toe-
neemt. En volgens de prognoses zal de vraag naar landbouwproduc-
ten verdubbelen. De veranderende omstandigheden vragen om een 
nieuwe generatie machines die steeds efficiënter en duurzamer zijn bij 
alle activiteiten op het land, van het klaarmaken van de grond tot het 
oogsten. 

Met de DEUTZ-FAHR 9 Serie hebben ingenieurs een ultramoderne,  
zeer intelligente tractor met een groot vermogen ontwikkeld, die  
de werkefficiëntie vooral verhoogt door het unieke bedieningscomfort, 
geautomatiseerde routinehandelingen en de meest innovatieve 
technologieën - en dit alles met een minimaal verbruik van grond-
stoffen. 

  

47.000 lumen LED werklicht, MaxiVision Cab 2 met 12,8 inch  
iMonitor2 en de meest innovatieve apparatuur voor de precisieland-
bouw, zeer efficiënte motoren van 295 tot 336 pk, continu-variabele 
TTV-transmissie voor exacte snelheden van 0,2 tot 60 km/u bij een 
laag motortoerental, een speciaal ontwikkelde vooras met schijfrem-
men voor maximale veiligheid, 12.000 kg hefvermogen aan de ach-
terzijde en een motorkap die u met een druk op de knop elektrisch 
opent voor snelle toegang tot alle onderhoudspunten. Het verbluf-
fende ontwerp is ontwikkeld in samenwerking met Italdesign Giugia-
ro. Elke afzonderlijk onderdeel van de 9 Serie is uiterst innovatief en 
behoort tot de beste op de markt. 

Met de 9 Serie biedt DEUTZ-FAHR drie perfect uitgebalanceerde, 
zeer aantrekkelijke tractormodellen met een groot vermogen waar-
mee boeren en loonwerkers het beste resultaat kunnen boeken.

ONTWORPEN VOOR  
MEER GEMAK. GEBOUWD VOOR  
DE BESTE RESULTATEN.

TTV AGROTRON 9 SERIE 9290 9310 9340

Max. vermogen (kW/pk) 217 / 295 229 / 312 247 /  336



04-05
LED-PAKKET

GOED ZICHT IS ESSENTIEEL  
VOOR VEILIG EN NAUWKEURIG WERKEN.  
MET HET INNOVATIEVE, 47.000 LUMEN 
LED-PAKKET LIJKT HET OF U BIJ 
KLAARLICHTE DAG WERKT.





06-07
CABINE

MAXIVISION CAB 2.  
NEEM PLAATS EN GENIET  
VAN UW WERK. 
 



   

Verstelbare, gedeeltelijk met leer beklede bestuurdersstoel met persoonlijke ve-
ringscomfortopties.

Koplampen, werklampen en cabineverlichting samengebracht op één bedienings-
paneel.

Vooraf selecteerbare temperatuur; de automatisch temperatuurregeling zorgt 
voor een nauwkeurig geregelde ventilatie.

Gestoffeerde passagiersstoel. Ook aan het comfort van passagiers is gedacht.

U ziet in één oogopslag dat u in deze omgeving met plezier aan de slag 
gaat. De MaxiVision Cab 2 geeft de bestuurder alle ruimte. De hoog-
waardige materialen zorgen voor een stimulerende en prettige werk-
omgeving. Dankzij de nieuwe panoramisch voorruit en de royale zij- 
en achterruiten heeft de bestuurder een optimaal zicht rondom. Er is 
tevens een glazen dak beschikbaar. Dankzij de nieuw ontworpen mo-
torkap heeft de bestuurder een goed zicht op de fronthefinrichting. 
De cabine is pneumatische geveerd en gescheiden van de motorkap, 
zodat de hitte, de trillingen en het geluid van de motor niet tot de ca-
bine doordringen. Het maximum geluidsniveau is 69 dB. U blijft ont-
spannen, vanaf het moment dat u de cabine instapt totdat u weer uit-
stapt. Zelfs aan het einde van een lange werkdag.



SNELLER, NAUWKEURIGER  
EN VOORAL GECONCENTREER-
DER WERKEN.

08-09
BEDIENING



Wat betreft het bedieningsgemak is de 9 Serie een technisch hoog-
waardige tractor. De belangrijkste routinefuncties kunnen worden 
geautomatiseerd. De bestuurder kan eenvoudig vooraf de gewenste 
basisinstellingen selecteren en deze met een vingerbeweging active-
ren. De tractor doet de rest, zodat de bestuurder zich kan concentre-
ren op zijn werk. Het opnieuw ontworpen, verlichte InfoCenter  
geeft de bestuurder actuele informatie over de operationele  
status van de tractor – zowel in analoge als in digitale modus. 

De voertuigsnelheid (vooruit en achteruit), twee kruissnelheden, Com-
forTip en koppeling worden allemaal geregeld met de nieuwe, ergono-
misch ontworpen joystick op de armleuning. Ook de bedieningen van 
de hydraulische hulpventielen, motor, transmissie, aftakas en de rege-
ling van de hefinrichtingen zijn in de armleuning geïntegreerd. 

Alle bedieningselementen hebben een kleurcode en zijn overzichtelijk 
en logisch gerangschikt op basis van de gebruiksfrequentie. De 9 Serie 
is uiterst intuïtief. De bestuurder kan werken met exacte snelheid – en 
vooral met meer concentratie.

De aftakas-instellingen en de aftakas-activering zijn geïntegreerd in de armleu-
ning ...

… net als de regeling van de front- en achterhefinrichting

Het nieuwe InfoCentre biedt een overzicht van de bedrijfstoestand– zowel in di-
gitale als in analoge modus.

De drie hydraulische ventielen worden bediend met een eenvoudige joystick  
met geïntegreerd smartwheel. 
  



10-11
PRECISIE-  
LANDBOUW

ZUINIG OMGAAN MET HULPBRONNEN, 
HET MILIEU BESCHERMEN EN NAUWKEU-
RIGER WERKEN DANKZIJ AUTOMATISE-
RING. PRECISIELANDBOUW IS AL LANG 
STANDAARD. MAAR DE 9 SERIE BLIJFT 
DE CONCURRENTIE EEN STAP VOOR.





  

04-05
MOTOR12-13

INTELLIGENTIE

PRECISIELANDBOUW. 
MAXIMALE EFFICIËNTIE  
IS EENVOUDIG.



  

De iMonitor2 kan zelfs tijdens het rijden nauwkeurig worden bediend en inge-
steld.

De Agrosky ontvanger. Alle satellietsystemen en correctiesignalen ontvangen 
met één apparaat.

De 9 Serie heeft een officieel ISOBUS-certificaat en is ‘TIM-ready’.

De 9 Serie is voorzien van moderne systemen voor de precisieland-
bouw. Dankzij de satellietnavigatie kan tot op 2 cm nauwkeurig wor-
den gewerkt. U kunt met één apparaat – de Agrosky-ontvanger – alle 
internationale satellietsystemen en correctiesignalen verwerken. De 
automatische stuursystemen zijn verkrijgbaar in verschillende versies.  

De 9 Serie heeft een officieel ISOBUS-certificaat en is daarom compati-
bel met werktuigen van alle toonaangevende fabrikanten. Dankzij de 
virtuele terminal van de vierde generatie kunt u de bedieningsknop-
pen op de armleuning vrij toewijzen, zodat u de werktuigen via ISO-
BUS kunt bedienen. 

De 9 Serie is bovendien TIM-ready (Tractor Implement Management).  
Via TIM ontvangt de tractor de regelsignalen van het gekoppelde 
werktuig. Werken met meer precisie is niet mogelijk. 

Dankzij het gestandaardiseerde ISOXML-gegevensformaat kunt u  
het gegevensbeheer automatiseren, van orderinvoer tot facturering. 
Baanbrekend: alle precisielandbouwsystemen van DEUTZ-FAHR wor-
den in iMonitor2 via dezelfde interface weergegeven en kunnen wor-
den bediend via het touchscreen. Precisielandbouw is nog nooit zo 
eenvoudig geweest. 

 



14-15
MOTOR



BRANDSTOF BESPAREN EN UITSTOOT  

EN GELUIDSNIVEAU VERLAGEN,  

TERWIJL DE PRESTATIES WORDEN 

VERHOOGD. DE 9 SERIE VOLDOET 

AAN DE STRENGSTE ECONOMISCHE 

EN ECOLOGISCHE EISEN.



GROTER VERMOGEN  
BIJ EEN LAGER  
BRANDSTOFVERBRUIK.

16-17
MOTOR



DCR-technologie. Maximale motorefficiëntie door een injectiedruk van 2.000 bar.

600 l diesel en 55 l AdBlue zijn toereikend voor meer dan een dag hard werken 
op het veld. Optioneel: Brandstof verwarming voor de beste prestaties bij een 
koude start.

Het compacte koelsysteem vergroot de efficiëntie van de motor en is gemakkelijk 
te onderhouden.

Als het om de krachtbron van de 9 Serie gaat, is alleen het beste goed 
genoeg. Doorslaggevend daarbij zijn optimale prestaties bij een zo 
laag mogelijk brandstofverbruik. De Deutz TTCD 7,8 l zescilindermo-
tor (295 – 336 pk) laat de concurrentie ver achter zich met zijn dub-
bele turbo, intercooling en SCR-, DPF- en DCR-technologie.

De motoren reageren direct met een injectiedruk van 2.000 bar en le-
veren een koppel van 90% bij 1.000 toeren/min. Het maximumkoppel 
blijft constant tussen 1.200 en 1.800 toeren/min. Wat deze nieuwe 
generatie motoren uniek maakt, zijn de prestaties bij gas terugnemen 
("downspeed-concept"). De motoren hebben bovendien uitstekende 
koudestarteigenschappen – zelfs onder extreme omstandigheden. 
Dankzij de innovatieve SCR/DPF-technologie voldoen de Deutz TTCD 
7,8 l-motoren aan alle internationale milieueisen (US EPH/Tier4 Final)  
– zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Het integrale  
concept is toegesneden op maximale efficiëntie.
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18-19
TRANSMISSIE

NAUWKEURIGE SNELHEIDSMETING IS 
ESSENTIEEL, VOORAL BIJ PRECISIE-
WERK OP HET VELD. HIER TOONT 
DE 9 SERIE ZIJN FLEXIBILITEIT.





   

20-21
TRANSMISSIE

DE TTV-TRANSMISSIE.  
MAXIMALE EFFICIËNTIE  
VANAF 0.2–60 KM/U.



   
Efficiëntie is het product van precisie en precisie wordt bereikt  
met een exacte werksnelheid. De elektronisch geregelde, continu-vari-
abele TTV-transmissie geeft precies de juiste snelheid voor alle soor-
ten werk. De TTV-transmissie combineert de efficiëntie van  
mechanische onderdelen met het comfort van een hydrostatische 
overbrenging. De transmissie heeft een snelheidsbereik van 
0,2 – 60 km/u. Bi j  werk o p het veld, is  d e transmissie  
het meest efficiënt bij een snelheid van 7 – 15 km/u. Daarbij zijn 80% 
van de mechanische onderdelen betrokken. Bij transporttaken is dat 
gemiddeld 90%. Hierdoor bent u verzekerd van een snelle reactietijd 
over het hele snelheidsbereik, een soepele acceleratie onder alle om-
standigheden,  grote dynamiek en een laag verbruik. De TTV-transmis-
sie kan met zijn grote trekkracht zelfs overweg met de moeilijkste om-
standigheden.

Standaard:Powershuttle omkeerinrichting. De gevoeligheid (hoog – gemiddeld – 
laag) van de omkeerhendel kan met een duimbeweging eenvoudig worden aan-
gepast.

U kunt drie besturings- of werkstrategieën selecteren. Handmatig, automatisch 
en PTO. Deze worden op de WorkMonitor weergegeven.

Maximale efficientie

hy
dr

os
ta

tis
ch

 v
er

m
og

en

0 50 km/h 
-40

100

-20

0

20

40

60

80

100% 
mech
vermogen

%

I II III IV



22-23
ASSEN EN  
REMMEN



VROEG OF LAAT BELANDT ZELFS DE 

MEEST ERVAREN BESTUURDER IN EEN 

GEVAARLIJKE SITUATIE.  

DE 9 SERIE ZORGT DAT U HET  

ER GOED VANAF BRENGT.



COMFORTABEL EN VEILIG:  
BIJ ELKE SNELHEID EN  
MET ZWARE LADINGEN. 

24-25
ASSEN EN  
REMMEN



In penibele situaties toont de 9 Serie zijn superieure kwaliteiten.  
Het chassis is volledig opnieuw ontwikkeld en ontworpen voor een 
maximale laadcapaciteit, de zwaarste toepassingen en maximale 
wendbaarheid.

De voorasophanging zorgt voor superieur comfort en optimale wend-
baarheid. Dankzij het innovatieve frame kan de as vrij draaien met een 
bereik van ± 45 mm. Dit maximaliseert het veereffect aanmerkelijk. 
De stuurhoek is maximaal 50 graden.

Superieure veiligheid. Alle tractoren van de 9 Serie zijn voorzien van 
het DEUTZ-FAHR Power Brake System – voor meer remvermogen bij 
een lagere pedaaldruk. De tractoren, met een snelheid van 50 km/u, 
zijn voorzien van grote, externe, droge remschijven op de voorwielen.

De EPB (Electric Parking Brake) wordt standaard geleverd. De EPB 
wordt automatisch uitgeschakeld zodra u de rijrichting selecteert en 
wordt gereactiveerd zodra de bestuurder uit de tractor stapt. Indien 
gewenst kan de chauffeur de EPB ook manueel bedienen.

Droge schijfremmen op de voorassen voor een extra veilig remeffect (optioneel).

EPB (Electric Parking Brake). Automatisch veilig. Ongeacht waar u de 9 Serie par-
keert, 
 

Vooras. Maximum veereffect en een stuurhoek van maximaal 50 graden.



26-27 
 HEFINRICHTING

DE PRESTATIES VAN DE HEFINRICHTIN-
GEN KUNNEN NIET GENOEG WORDEN 
BENADRUKT. VAN PLOEGEN, BEMES-
TING EN CULTIVEREN TOT DE ZWAARSTE 
TRANSPORTKLUS  
– DE 9 SERIE LEVERT GROOTSE PRESTA-
TIES.





28-29
KOPPELINGSZO-
NES

 

12.000 KG HEFVERMOGEN,  
210 L/MIN. POMPCAPACITEIT  
EN DRIE AFTAKAS-SNELHEDEN.



 

Geïntegreerde fronthefmet unieke korte afstand tot de vooras. Minder over-
hang. Superieure tractorbalans.

Externe regeling van het hydraulisch systeem en de aftakas-functies vanaf beide 
zijden.

De hefinrichtingen van de 9 Serie zijn even veelzijdig als de eisen en 
werkwijzen van loonwerkers en agrariers over de gehele wereld. Met 
een hefvermogen van 12.000 kg aan de achterzijde en 5.000 kg aan de 
voorzijde, kunt u alle denkbare combinaties van apparatuur gebruiken. 

Met een pompcapaciteit van 210 l/min. biedt het hydraulisch systeem 
een maximumopbrengst voor maximaal acht hulpventielen plus 
fronthefinrichting, zes aan de achterzijde en twee aan de voorzijde. 
Werkelijk uniek: alle ventielen zijn proportioneel regelbaar. Zelfs bij 
ingewikkelde manoeuvres kunt u de ventielen bedienen met de 
joystick of de bedieningen op de armleuning. U kunt de opbrengst 
(1 -100 %) en de aandrijftijd (1- 60 s.) eenvoudig programmeren vanuit 
de bestuurdersstoel. Elk ventiel kan afzonderlijk worden ingesteld. 

 

Het Load Sensing-systeem wordt standaard meegeleverd. De 
besturing wordt verzorgd door een afzonderlijke pomp, zodat het 
actieve hydraulische systeem niet in het gedrang komt.  

Met drie aftakas-snelheden, 540 Eco, 1000 en 1000 Eco aan de 
achterzijde en 1000 en 1000 Eco aan de voorzijde, kunnen alle 
werkzaamheden zeer efficiënt worden uitgevoerd. Dankzij de 
motoreigenschappen bij lagere toerentallen kan de toepassing van de 
Eco-PTO worden uitgebreid. Hierdoor wordt het brandstofverbruik 
aanzienlijk verlaagd. 

U kunt alle hydraulische en PTO-functies op eenvoudige wijze 
instellen en regelen via de armleuning in de cabine.  

 



30-31
SERIE TOE- 
PASSINGEN



OP MOEILIJK TERREIN EN  
OP BOUWTERREINEN KOMEN 
VRACHTAUTO'S AL SNEL IN DE 
PROBLEMEN. DE 9 SERIE STAAT ZIJN 
MANNETJE WAAR HET OP GRIP EN 
VERMOGEN AANKOMT.



04-05
MOTOR32-33 

 ONDERHOUD EN 
SERVICE  
 

WERKELIJK UNIEK.  
DE ELEKTRISCH BEDIENBARE  
MOTORKAP.



Tractoren van DEUTZ-FAHR zijn altijd onderhoudsvriendelijk ge-
weest. Lange tijd tussen onderhoudsbeurten, korte perioden buiten 
bedrijf en goede bereikbaarheid van alle onderhoudspunten zonder 
gereedschap zorgen dat elke tractor nog zuiniger is. Natuurlijk past de 
9 Serie tot in het kleinste detail in deze traditie. Maar  
DEUTZ-FAHR zou DEUTZ-FAHR niet zijn als het gewoon op zijn lauwe-
ren zou rusten.

Met de 9 Serie introduceren de tractorspecialisten de elektrisch be-
dienbare motorkap. De motorkap kan vanaf de grond met een druk op 
de knop worden geopend en geslotend. Een uniek en innovatief idee 
waardoor de tijd die het onderhoud vergt, aanmerkelijk wordtverkort. 
Er geen andere tractor die zo snel weer aan de slag kan als de 9 Serie.

Het luchtfilter is zeer goed toegankelijk en makkelijk te wisselen.

Het luchtfilter in de cabinestijl kunt u er eenvoudig uitnemen zonder gereed-
schap.

De radiateur kan snel worden uitgeklapt en gereinigd.

Het oliepeil controleren en de olie bijvullen is in een fluitje van een cent.



34-35
TRANSPORT

GOED OM TE WETEN DAT U  
ALLES ZELF KUNT DOEN.  
MET DE TTV AGROTRON 9 SERIE KOMT 
U ALTIJD OP UW BESTEMMING.





   

Technische gegevens en afbeeldingen zijn indicatief. Om producten af te leveren die helemaal op maat zijn van uw behoeften, behoudt DEUTZ-FAHR zich het recht voor om de specificaties van 
haar machines op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

36-37
TECHNISCHE  
GEGEVENS

Technische gegevens
TTV Agrotron 9 SERIE

9290 9310 9340
MOTOR

Fabrikant Deutz Deutz Deutz

Model  TTCD 7.8 L06  TTCD 7.8 L06  TTCD 7.8 L06

Emissieniveau Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final

Cilinders/inhoud Aantal/cc  6/7775  6/7775  6/7775

Dubbele turbo • • •
Elektronische viscostatische ventilator • • •
Deutz Common Rail (DCR) bar 2000 2000 2000

Max. vermogen (ECE R120) kW/pk 217/295 229/312 247/336

Vermogen bij nominaal toerental (ECE R 120) kW/pk 204/277 218/296 232/316

Motortoerental bij maximaal vermogen tpm 1900 1900 1900

Nominaal toerental tpm 2100 2100 2100

Max. koppel Nm 1205 1290 1372

Motortoerental bij maximaal koppel tpm 1500 1500 1500

Elektronische motorregelaar • • •
Luchtfilter met stofuitlaat • • •
Capaciteit brandstoftank liter 600 600 600

Inhoud AdBlue®-reservoir liter 55 55 55

TTV-TRANSMISSIE

Model ZF Terramatic TMT 32 ZF Terramatic TMT 32 ZF Terramatic TMT 32

Max. snelheid km/u 40/50/60 40/50/60 40/50/60

Overspeed 60 km/u Eco • (1780 tpm) • (1780 tpm) • (1780 tpm)
Overspeed 50 km/u Eco • (1480 tpm) • (1480 tpm) • (1480 tpm)
Overspeed (40 km/u SuperEco) • (1300 tpm) • (1300 tpm) • (1300 tpm)
PowerZero • • •
Kruissnelheden aantal 2 + 2 2 + 2 2 + 2

Rijstrategieën (automatisch/handmatig/PTO) • • •
Eco/vermogensregeling • • •
Reverse Powershuttle • • •
SenseClutch • • •
PTO

PTO 540 Eco/1000/1000 Eco • • •
Voorzijde PTO1000 O O O

Voorzijde PTO 1000 Eco O O O

ASSEN EN REMMEN

Geveerde vooras • • •
Elektronisch inschakelbare vierwielaandrijving • • •
100% differentieelblokkering voor/achter • • •
ASM-systeem • • •
Remsysteem met automatische inschakeling  
vierwielaandrijving • • •
Externe remschijven O O O

Rembekrachtiging • • •
EPB (Electric Parking Brake, elektrische parkeerrem) • • •
HYDRAULISCH SYSTEEM EN HEF

Pompvermogen (standaard) l/min 160 160 160

Pompvermogen (optioneel) l/min 210 210 210

Hydraulisch systeem met gesloten circuit (met belastingssensor) • • •
Bruikbaar max. olievolume liter 100 100 100

Apart extra oliereservoir • • •
Hulpverdeelventielen (standaard) Aantal ventielen 4 4 4

Hydraulische hulpverdeelventielen (optioneel) Aantal ventielen 5/6/7/8 5/6/7/8 5/6/7/8

Elektronische hefinrichting • • •
Hefvermogen voorzijde kg 12000 12000 12000

Hefinrichting voorzijde • • •
hefvermogen fronthef kg 5000 5000 5000

ELEKTRISCH SYSTEEM

Spanning V 12 12 12

Standaardaccu V/Ah/A 12/180/700 12/180/700 12/180/700

Dynamo V/A 12/2x200 12/2x200 12/2x200



   

•: standaard   O: optioneel   -: niet beschikbaar

Technische gegevens
TTV Agrotron 9 SERIE

9290 9310 9340
Startmotor V/kW 12/4,0 12/4,0 12/4,0

Externe contactdoos • • •
CABINE

MaxiVision Cab 2 • • •
Pneumatische vering • • •
Instelbare achteruitkijkspiegels • • •
Verwarmde, instelbare achteruitkijkspiegels O O O

Airconditioning • • •
Automatisch temperatuurregeling O O O

Panoramisch dak • • •
Multifunctionele MaxCom-armleuning • • •
Multifunctionele joystick • • •
Werkmonitor • • •
Centraal bedieningspaneel voor verlichting • • •
iMonitor2 O O O

Agrosky Ready O O O

ISOBUS-compatibiliteit O O O

ComforTip Professional O O O
Max Comfort Dynamic Seat XL ++  
(dynamische, laagfrequente vering) • • •
Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ (dynamische  
ophanging, laagfrequente horizontale vering)

O O O

Gestoffeerde passagiersstoel • • •
Bedrading voor audiosysteem met luidsprekers • • •
Halogeen werklichten • • •
Volledig uit led's bestaande werklichten O O O

Xenon werklichten O O O

TREKHAKEN

Automatische trekhaak • • •
In hoogte verstelbare kogeltrekhaak O O O

Automatische trekhaak met vaste kogel O O O

Bovenkoppeling O O O

Hydraulische bovenkoppelin O O O

Pickup hitch O O O

Piton Fix O O O

AFMETINGEN EN GEWICHT

Met voorbanden 650/65R34 650/65R34 650/65R34

Met achterbanden 710/75R42 710/75R42 710/75R42

Wielbasis mm 3135 3135 3135

Lengte mm 5268 5268 5268

Hoogte mm 3500 3500 3500

Breedte mm 2550 - 2750 2550 - 2750 2550 - 2750

Vrije hoogte onder mm 410 - 440 410 - 440 410 - 440

Leeggewicht voorzijde kg 4850 4850 4850

Leeggewicht achterzijde kg 7150 7150 7150

Totaal leeggewicht kg 12000 12000 12000

Max. toegelaten gewicht voorzijde kg 7500 7500 7500

Max. toegelaten gewicht achterzijde kg 12000 12000 12000

Max. toegelaten totaalgewicht kg 18000 18000 18000



04-05
MOTOR38-39

ALTIJD GEREED  
VOOR GEBRUIK



HET MAAKT NIET UIT HOE U WERKT MAAR 

WAARMEE U WERKT. DE TTV AGROTRON 

9 SERIE. OMDAT U PLEZIER IN UW WERK 

MOET HEBBEN.
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DEUTZ-FAHR is een merk van

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Het gebruik van originele smeermiddelen en koelvloeistoffen wordt aanbevolen

deutz-fahr.com 


