SERIA 9 TTV.
Concepută pentru a vă face viața mai simplă.
Tehnologie pentru rezultate ridicate.
Cu tractoarele DEUTZ-FAHR din Seria 9, inginerii au dezvoltat un tractor ultramodern, foarte inteligent, de mare putere, care facilitează
și accelerează toate muncile datorită confortului unic la operare,
funcțiilor automate de rutină și celor mai inovatoare tehnologii toate la cel mai mic consum de resurse. Lumini de lucru cu LED de
47.000 de lumeni, cabină MaxiVision 2 cu iMonitor3 de 12,8” și cele
mai inovatoare echipamente agricole de precizie, motoare de înaltă
eficiență de la 295 până la 336 CP, transmisie TTV cu variație continuă pentru viteze selectate cu precizie de la 0,2 până la 60 km/oră
la o turație redusă a motorului, sistem de suspensie nou-dezvoltat pe

Caracteristici

• Motor Deutz TTCD 7.8 - clasă de emisii V, sistem de injecție Common Rail, 6 cilindri, 24 de supape,
turbo cu intercooler, sistem SCR și DPF pentru post-tratamentul gazelor de eșapament
• Transmisie electronică cu variație continuă TTV cu tehnologie Terramatic și 4 domenii de lucru
Viteză maximă: 60 km/oră (unde legea permite)
• Sistem de frânare: servofrână de picior și frână electronică pentru parcare (Electric Parking Brake - EPB)
• Punte față cu suspensie și frâne cu discuri externe
• Sistem hidraulic cu senzor de încărcare (sarcină) de 210 l / min
• Cabină MaxiVision 2 cu WorkMonitor, interior din materiale de înaltă calitate, ergonomie și confort
maxime
• Consolă multifuncțională pentru comanda funcțiilor principale ale tractorului
• iMonitor3 cu ecran tactil și cu sistem ISOBUS integrat și Agrosky
• Capotă monobloc, cu deschidere electrică și lumini cu LED-uri

SERIA 9 TTV

Date tehnice
MOTOR
Emisii
Cilindri / Cilindree
Putere maximă (ECE R 120)
Putere nominală (ECE R 120)
Capacitate max. de ridicare
Ampatament
Greutate

n° / cm³
kW / hp
kW / hp
kg
mm
kg

9290

9310

9340

217 / 295
204 / 277

DEUTZ
Clasă de emisii V
6 / 7,755
229 / 312
218 / 296
12,000
3,135
12,000

247 / 336
232 / 316

Capota cu deschidere comandată electric ușurează operațiile de întreținere.
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axe, cu frâne cu discuri uscate pentru o siguranță maximă, capacitate
de ridicare de 12.000 kg pe spate și capotă cu deschidere automată
pentru cel mai rapid acces la toate punctele de întreținere. Fiecare
componentă individuală de pe Seria 9 este extrem de inovatoare și
se numără printre cele mai bune de pe piață. Cu Seria 9, DEUTZ-FAHR
oferă trei modele de tractoare de mare putere, perfect echilibrate și
extrem de atractive, cu care fermierii și antreprenorii pot obține cele
mai bune rezultate.

Capota cu deschidere comandată electric ușurează operațiile de întreținere.
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