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7250 TTV WARRIOR.
KEMÉNYEBB, MINT A
LEGKEMÉNYEBB MUNKANAP.

A korlátozott példányszámban elérhető új 7250 TTV WARRIOR  
modell a szántóföldön és a közúton egyaránt játszva birkózik meg a 
legnehezebb feladatokkal. Arra terveztük, hogy maximális termelé- 
kenységgel dolgozzon – fekete fényezése pedig épp olyan feltűnő, 
mint a nyereség, amit termel Önnek. Ez a lenyűgöző megjelenésű 
traktortípus akár 246 LE (181 kW) teljesítményre is képes, és le sem 
tagadhatná, hogy német mérnöki munka eredménye: a csúcsminő-
ség, a precíziós kivitel és a megbízhatóság mind-mind alapfelszerelés. 
Csakúgy, mint a rendkívül korszerű technológia, amely egyszerre 
költség- és környezetkímélő is. Az innovatív és intelligens traktor-
technológiának köszönhetően a 7250 TTV WARRIOR egyértelműen a 
profi gazdálkodók választása – a MaxiVision 2 fülke pedig kivételes 
kényelmet nyújt. Ezt a speciális kivitelt logikus kezelőszervek, precí- 
ziós gazdálkodási rendszerek, innovatív tengely- és fékrendszer, vala-
mint a legnagyobb tömegű munkaeszközöket is nehézség nélkül kez-
elő függesztési pontok teszik igazán különlegessé. Az új 7250 TTV 
WARRIOR traktorral a legkeményebb idény sem kihívás többé.

A hidraulika-rendszer térfogatárama akár 160 l/min, az emelőképesség 10 000 kg, a 
TLT fordulatszáma pedig négy fokozatban állítható. Bármi lehetséges.

246 LE (181 kW) teljesítményű Deutz motor: azonnali gázreakció nagy indítási 
nyomatékkal és figyelemre méltó nyomatéktartalékkal, akár 5%-kal kisebb üzem- 
anyag- és AdBlue-fogyasztás mellett.

Optimális hatékonyság: a fokozatmentes TTV sebességváltóval akár 60 km/h-es 
végsebesség érhető el, csökkentett motorfordulatszám mellett.

MaxiVision 2 fülke áttervezett kartámasszal és 8“-os vagy 12“-os iMonitor képer-
nyővel. Maximális kényelem, hogy a gépkezelő a maximumot hozhassa ki magából.



 

9340 TTV WARRIOR.
SZINTE HATÁRTALAN  
TELJESÍTŐKÉPESSÉG.



 

A 9340 TTV WARRIOR minden idők legerősebb speciális kiadású 
WARRIOR gépe. Mind a bérművelők, mind a gazdálkodók hatéko-
nyan és sikerrel végezhetik vele a legnehezebb feladatokat is. Egyiket 
a másik után. Arra terveztük, hogy minden helyzetben nyújtani tudja 
a szükséges pluszt – akár a szántóföldön, akár a közúton van rá szük-
ség. A 9340 TTV WARRIOR (336 LE/247 kW) egy ultramodern, intel-
ligens műszaki megoldások egész sorával felszerelt nagykategóriás 
traktor, amely kiváló kezelési kényelmet, a rutinműveletek automati-
zálásának lehetőségét és a lehető legkorszerűbb technológiai színvo-
nalat kínálja. Minden egyes részegység rendkívül innovatív, és egysze-
rűen az elérhető legjobb megoldást jelenti: a 47 000 lumenes 
munkalámpáktól kezdve a kényelmes MaxiVision 2 fülkén és iMonitor 
2.0 képernyőn át a rendkívül korszerű precíziós gazdálkodási rendsze-
rekig, a nagy hatékonyságú Deutz motorig  és a hozzá tartozó ultra-
modern kipufogógáz-utókezelési technológiáig, továbbá a 0,2 és 60 
km/h között pontos sebességszabályozást lehetővé tevő, fokozat-
mentes TTV sebességváltóig. További fontos jellemzők az új fejleszté-
sű tengelyfelfüggesztés, a száraz tárcsafékek, a 12 000 kg-os emelő-
képesség, az elektromosan nyitható motorháztető és a fantasztikus 
formaterv. Mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy megerőltetés nélkül 
végezhesse munkáját.

12 000 kg emelőképesség, 210 l/perc szállítási teljesítményű szivattyú, három  
fokozatban állítható TLT-fordulatszám: minden munkaeszközzel megbirkózik.

336 LE (247 kW) teljesítményű Deutz motor: csúcsteljesítmény ultramodern  
kipufogógáz-utókezelési technológiával. Könnyen veszi az akadályokat.

0,2 és 60 km/h közötti sebességtartományú, csökkentett motorfordulatszámot  
lehetővé tevő fokozatmentes TTV sebességváltó. Tökéletes precizitás.

A kényelmes MaxiVision 2 fülke és iMonitor 2.0 képernyő, a rutinműveletek auto-
matizálása és a legmodernebb precíziós gazdálkodási rendszerek. Nincs túl nehéz 
feladat.



MITŐL WARRIOR
A WARRIOR?
A csillogó fekete vagy a DEUTZ-FAHR védjegyét jelentő zöld színben elérhető, a DEUTZ-FAHR WARRIOR speciális gépeket olyan gazdálkodóknak és 
bérművelőknek fejlesztettük ki, akik magukkal és a technológiával szemben egyaránt a legmagasabb elvárásokat támasztják. Olyan maximalistáknak, 
akik nem hajlandóak a megalkuvásra, és nap mint nap a legtöbbet hozzák ki magukból a legmostohább körülmények között is. Olyan egyéniségeknek, 
akik még többet szeretnének nyújtani, és ezt egyértelműen ki is szeretnék mutatni. A DEUTZ-FAHR mércét állított fel a technológia, a formaterv, a 
munkakényelem, a vezethetőség és a munkaeszközök kezelése, valamint az egyedi extrafelszerelések terén. A WARRIOR több, mint egy korlátozott 
példányszámban elérhető nagykategóriás traktor fantázianeve. A magyarul harcost jelentő WARRIOR nemcsak magára a gépre,  hanem a használói-
ra is illik. Aki a WARRIOR gépeket választja, az nem hagy kétséget afelől, hogy mindenre képes. 

Rozsdamentes acél borítású kipufogó (7250 TTV/9340 
TTV)

A WARRIOR gépcsaládnál alkalmazott fekete fülkesző-
nyeg (7250 TTV/9340 TTV)

Dupla üvegezésű hátsó ablak (7250 TTV) LED-es megvilágítású kezelőszervek a gép külsején (7250 
TTV)

A WARRIOR gépcsaládnál alkalmazott első/hátsó LED-es 
fülkefények (7250 TTV/9340 TTV) – opció 

A WARRIOR gépcsaládnál alkalmazott komfortülés (7250 
TTV/9340 TTV)

Automata klímaberendezés (7250 TTV/9340 TTV)

A WARRIOR gépcsaládnál alkalmazott első LED- 
lámpatestek és csillogó fekete fényezés (7250 TTV/9340 
TTV)

A WARRIOR gépcsaládnál alkalmazott LED-es tetőfények 
(7250 TTV/9340 TTV) az alapfelszereltség részét képezik



A műszaki adatok és a képek csak tájékoztató jellegűek. A DEUTZ-FAHR folyamatosan törekszik termékei célszerűségének és teljesítményének továbbfejlesztésére, ezért fenntartjuk az 
előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

MŰSZAKI ADATOK 7250 TTV WARRIOR 9340 TTV WARRIOR

MOTOR 

Típus    Deutz - TCD 6.1 L06 Stage IV  Deutz - TTCD 7.8 L06 Stage IV

Befecskendezési nyomás   bar  1600 2000

Hengerek száma/hengerűrtartalom db/cm3  6 / 6057  6/7775

Maximális teljesítmény (ECE R120)  kW/LE 181/246 247/336

Névleges fordulaton elérhető teljesítmény (ECE R120) kW/LE 169/230 232/316

Névleges fordulatszám 
(fordulatszám 
(ford./perc))

2100 2100

Maximális nyomaték  Nm  942 1372

Üzemanyagtartály űrtartalma l 400 600

AdBlue-tartály űrtartalma l 50 55

SEBESSÉGVÁLTÓ 

Típus    TTV  TTV

Technológia

fokozatmentes
háromféle vezetési stratégiával  

(AUTO/MANUÁLIS/TLT)

fokozatmentes
háromféle vezetési stratégiával  

(AUTO/MANUÁLIS/TLT)

HIDRAULIKUS EMELŐSZERKEZET 

Maximális emelőképesség (elöl/hátul)  kg  5480/10 000 5500/12 000

HIDRAULIKA

Terhelésérzékelős hidraulikaszivattyú l/perc 120 (opcióként 160)  160 (opcióként 210)

Hidraulikaolaj-tartály űrtartalma (külön tartály) l 50 90

Hidraulika-kezelőszervek db  4 (opcióként 7)  4 (opcióként 8)

FÜLKE

Típus   MaxiVision 2 MaxiVision 2

Légkondicionáló      alapfelszereltség   alapfelszereltség  

Automata klímaberendezés    opcionális   opcionális  

ISOBUS interfész (ISO 11783)     opcionális   opcionális  

iMonitor 2 (12,8“ kijelző)     opcionális   opcionális  

A-oszlopon elhelyezett kijelző    WorkMonitor   WorkMonitor  

Kárpitozott utasülés    alapfelszereltség   alapfelszereltség  

Fülkerugózás típus pneumatikus   pneumatikus

Comfortip    alapfelszereltség  alapfelszereltség  

TÖMEGEK ÉS GUMIABRONCSOK   
Üres tömeg (min/max)  kg  8700 11 800

Megengedett maximális össztömeg 40 km/h esetén  kg  14 500 18 000

Maximális hátsó gumiabroncsméret     710/60 R42 900/60 R42
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A DEUTZ-FAHR a                    márkaneve.  

Ha többet szeretne megtudni, érdeklődjön márkakereskedőjénél, 
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

Márkakereskedő


