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

A DEUTZ-FAHR az                   márkaneve.
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AZ ÚJ 8280 TTV

8280 TTV



Megbízhatóság
Ha sikerre törekszik, az új 8280 TTV  

#MindigÖnMellettÁll. A DEUTZ-FAHR LAND 

gyárban készült traktor egyesíti a kiváló teljesít-

ményt, a kimagasló minőséget és az innovatív 

német technológia előnyeit. Megbízható partner 

a mindennapos feladatokhoz.

Dinamikus erő
#MindigDolgozik, hogy elkészüljön a feladataival? 
Az erőteljes kettős turbófelöltős motornak, a 
16 000 kg össztömeg melletti 60 km/h-s maxi-
mális sebességnek, a kétfokozatú első TLT-nek és 
a száraz első tárcsafékeknek köszönhetően az új 
8280 TTV egy gyors és igazán fordulékony traktor.

2 – 4 PILLÉR

Az Ön megbízható, erőteljes és hálózatalapú munkagépe. 
 

AZ ÚJ 8280 TTV

AZ ÚJ 8280 TTV
A #MindigAktívTraktor



Hálózati kapcsolat
#MindigMozgásban kell lennie? Az SDF Guidance kormányzási 

rendszer, az SDF Fleet Management flottakezelő rendszer és 

olyan innovatív jellemzők, mint az új SkyBridge műholdas 

rendszert használó csúcstechnológiás vevőegységek, pontos 

és hatékony munkagéppé teszik az új 8280 TTV traktort.

Kényelem
Hosszú órákat tölt munkával, és  
#MindigAFedélzeten van? Az intelligens 
elsőtengely-felfüggesztésnek, a fülkerugó-
zásnak, az optimalizált légkondicionálásnak 
és az új, 50 000 lumen fényáramú LED-cso-
magnak köszönhetően az új 8280 TTV any-
nyira kényelmes, hogy sosem akar kiszállni 
a traktorból.
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Hosszú a munkaideje? „Mindig dolgozik”, hogy elkészüljön a felada-
taival? Ez esetben a traktorjának is „mindig aktívnak” kell lennie!
 
Az új 8280 TTV egy megbízható, erőteljes és teljesen hálózatalapú 
munkagép, amely tökéletesen elegyíti a technológiákat a profi gaz-
dálkodók és a bérművelő vállalkozók számára. Új mércét állít fel a 
kezelői kényelem, az országúti gyorsulás és a dinamikus vezethetőség 
tekintetében. Az erőteljes, kettős turbófeltöltős DEUTZ TTCD 6.1 
motornak köszönhetően a traktor nagyobb teljesítményt ad le már 
alacsonyabb fordulatszámokon is. A 9,5 és 10,3 tonna közötti kis jár-
műtömeg révén pedig páratlan, 33 kg/LE fajlagos teljesítmény érhető 
el. A nagy, 16 tonnás megengedett legnagyobb tömeghez – amely 40, 
50 és 60 km/h mellett is elérhető – akár 6,5 tonna hasznos terhelés is 
társulhat, amely új mércét állít fel ebben a kategóriában.

A műszaki jellemzők széles kínálatának köszönhetően a 8280 TTV bár-
mely alkalmazáshoz testre szabható, és pontosan az ügyfél igényei-
hez igazítható: a szántóföldi alkalmazásoktól a szállításig, a réteken 
végzett feladatoktól a nehéz szántóföldi vagy ipari követelményekig. 
A sokoldalúan használható 8280 TTV a tökéletes traktor a modern 
bérművelő vállalkozók számára. A fülkénél első ízben alkalmazott új 
tervezési jellemzők soha nem látott kényelmi szintet nyújtanak, ami 
ideális munkakörnyezetet biztosít a kormány mögött töltött hosszú 
órákhoz. Az olyan új, intelligens gazdálkodási technológiák révén, 
mint az SDF Fleet Management flottakezelő rendszer vagy az SR20 
vevőegység, a 8280 TTV már a jövő traktorja. 



Innovatív német technológia  
 
Az új 8280 TTV jól illeszkedik a lauingeni DEUTZ-FAHR LAND gyárból 
kigördülő, nagy teljesítményű DEUTZ-FAHR traktorok termékvona-
lába. A tervezési és mérnöki munkának köszönhetően flottájának 
legsokoldalúbb és legerősebb tagjává válik, és megbirkózik a terep-
viszonyok, a mindenkori körülmények és üzemidők jelentette legkü-
lönfélébb kihívásokkal is. Az Európa legkorszerűbb traktorgyárában, jó 
nevű beszállítók minőségi alkatrészeinek felhasználásával előállított 
új 8280 TTV megbízhatósága példanélküli. 
 

Innovatív precíziós gazdálkodási rendszerek használatával az új 
8280 TTV testre szabott technológiai megoldásokat kínál a maxi-
mális hatékonyság érdekében, szántóföldön és országúton egyaránt. 
Megbízható partnerként segít optimalizálni mindennapi működésé-
nek gazdasági hatásait.
 
És ha segítségre van szüksége? A DEUTZ-FAHR szervizhez bármikor 
fordulhat szakmai tanácsért, gyors és hatékony pótalkatrész-ellátása 
pedig megfelel a legmagasabb elvárásoknak is.

EGYENESEN A DEUTZ-FAHR LAND 
GYÁRBÓL
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MEGBÍZHATÓSÁG
#MindigÖnMellettÁll
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MEGBÍZHATÓSÁG
#MindigÖnMellettÁll

 Német csúcstechnológia

• Magas minőségi követelmények
• Prémium minőségű eredeti pótalkatrészek
• Gyors és hatékony pótalkatrész-ellátás
• Pontos szállítás – világszerte
• Változatos termékkínálat
• Kiváló ár-érték arány
• Távoli támogatás a lehető leggyorsabb kiszolgálás érdekében

  Új mércét állítunk fel a gyártásminőségben.

DEUTZ-FAHR SZERVIZ 

Nem csupán elérhető, de gyors is. 

 



Ha #MindigDolgozik, 
megfelelő támogatásra van 
szüksége. Az új 8280 TTV 
egy erőteljes munkagép, 
amely tökéletesen 
elegyíti a technológiákat 
számos különböző feladat 
elvégzéséhez.  
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DINAMIKUS ERŐ
#MindigDolgozik



DINAMIKUS ERŐ
#MindigDolgozik
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Kettős turbófeltöltővel 
 

ERŐTELJES MOTOR
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 Kettős turbófeltöltő és EGR 

 Kimagasló hatékonyságú DEUTZ motor

 Könnyen hozzáférhető hűtő és légszűrő

 Teljesítménykarakterisztika

A 8280 TTV traktor 6 hengeres, kettős turbófeltöltős, 6,1 liter lö-
kettérfogatú DEUTZ motorral szerelt. Maximális teljesítményre és 
hatékonyságra tervezték. A csúcstechnológiás közös nyomócsöves 
rendszer megfelel az EU Stage V károsanyag-kibocsátási követel-
ményeinek, a befecskendező-szivattyú pedig olajkenésű. A nagy, 
2000 baros befecskendezési nyomása optimalizálja az üzemanyag 
égési folyamatát, tovább reaktívvá és dinamikussá teszi a motor 
viselkedését. Így a szépen lekerekített nyomatékgörbe alacsonyabb 
motorfordulatszámok esetén is kiváló teljesítményt garantál.  

A nitrogénszint csökkentése érdekében dízelrészecske-szűrőt és az 
innovatív szelektív katalitikus redukciós technológiát (SCR) alkalma-
zó kipufogógáz-utókezelő rendszer végzi a kipufogógáz tisztítását. Az 
1000 üzemórás olajcsere-intervallumok és a motor üzemi folyadéka-
inak egyszerű cseréje csökkenti az üzemeltetési költségeket, és növeli 
a gép rendelkezésre állási idejét. A nagyon egyenletes járás új szintre 
emeli a vezetési kényelmet, és alacsonyan tartja a zajszintet.



 Sense Clutch PowerShuttle irányváltó  MaxCom botkormány  Elektro-hidraulikus működtetésű 4WD és ASM 
rendszerű differenciálzár
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Az új, fokozatmentes SDF T7780 sebességváltó a hajtásláncok fejlesztésében és gyártásában 
szerzett sok évnyi tapasztalat eredményeként született meg. A lauingeni DEUTZ-FAHR Land 
gyárban összeszerelt új hajtáslánc új mércét állít fel a hatékonyság és a vezethetőség terén. 
A többfokozatú bolygókerekes sebességváltó, a tengelykapcsoló egység és két hidrosztatikus 
egység intelligens egyesítése révén létrejött új, egybeépített sebességváltó ötvözi az egyes 
részegységek előnyeit, és tökéletesen optimális erőátvitelt biztosít.

A 8280 TTV legfőbb erényei közé tartozik az erőteljes gyorsítás, az egyenletes lassítás és a ter-
helésváltozásra adott gyors válaszreakció. A két automatikus kapcsolású áttétellel rendelkező, 
egyszerű erőátviteli szerkezet egyenletes és automatikus, zajmentes váltásokat tesz lehetővé 
alacsonyabb fordulatszámokról magasabbakra való áttéréskor.

A hajtáslánc-vezérlésének köszönhetően minden körülmények között hatékonyan és erő-
teljesen működik. A 60 km/h maximális sebességnél 1830 ford./perces, 40 km/h-nál pedig 
1220 ford./perces motorfordulatszám szállítási feladatoknál mutatja meg igazán a 8280 TTV 
traktorban rejlő lehetőségeket.

A masszív felépítés, a kis tömeg, a sima vezethetőség, az egyszerű szervizhozzáférés és a nagy 
mechanikai áttétel jelenti a 8280 TTV kényelmének és dinamikusságának alapját.

Főbb jellemzők 
 

• Két automatikus kapcsolású áttétel
• Egyenletes vezethetőség
• Kimagasló hatékonyság köszönhetően 

 – a különböző technológiák ötvözésének 
 – a nagy mechanikai erőátvitelnek 
 – a kevesebb hidraulikus alkatrésznek 

Garantáltan nagy hatékonyság  
 

SIMA 
SEBESSÉGVÁLTÁS

 Elektro-hirdraulikusan kapcsolható TLTaulikus működtetésű 4WD és ASM 
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 SDF T7780 TTV egybeépített sebességváltó



Nagyobb termelékenység 
 

VÁLTOZTATHATÓ HIDRAULIKUS 
RENDSZER
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Az akár 11 100 kg maximális hátsó emelőképességének köszönhetően 
a 8280 TTV számos különböző munkaeszközt képes felemelni. A hid-
raulikus rendszer rendkívüli sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy az új 8280 TTV különböző konfigurációkban kapható, és 
mindegyik akár 140 l/perc áteresztőképességű elektronikus szelepek-
kel szerelt. A gép hátulján akár öt, az elején pedig akár két hidraulikus 
szabályozószelep is található. És ami a legfontosabb: az összes szelep 
arányosan vezérelhető. A 8. segédhidraulika-szelep a kis méretű bot-
kormányról működtethető, és precízen használható a keresztkarral 
végzett összetett manőverekhez.

Az automatikus vagy hidraulikus alsó függesztőkar-stabilizátoroknak, 
a radarral mért sebesség alapján történő kerékcsúszás-szabályo-

zásnak, a hidraulikus felső függesztőkarnak, a külső távvezérlésnek, 
valamint a függesztőműre és a vonórúdra való kiváló rálátásnak kö-
szönhetően az új 8280 TTV traktort kiváló teljesítőképesség és vezé-
relhetőség jellemzi.
 
További opcióként – első ízben – lapos csatlakozók is kérhetők. A ma-
ximálisan elérhető olajáramlás 210 l/perc. A „CLEAN OIL” (TISZTA 
OLAJ) HIDRAULIKUS RENDSZER eltávolítható olajmennyisége 90 l, 
aminek köszönhetően még a legnehezebb és legnagyobb igénybevé-
telt jelentő munkaeszközöket is képes felemelni.
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 Lapos felületű csatlakozók az akadálymentes csatlakoztathatósághoz.

 5450 kg emelőképesség és kétfokozatú első TLT

 Nagy emelési magasság



HÁLÓZATI 
KAPCSOLAT
#MindigMozgásban



Az új 8280 TTV 
#MindigMozgásban van. 
A beépített SDF Guidance 
kormányzási rendszer és 
SDF Fleet Management 
flottakezelő rendszer 
leegyszerűsíti a 
munkafolyamatokat és 
fokozza a termelékenységet.   
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KAPCSOLAT
#MindigMozgásban



Az intelligens gazdálkodás következő szintje  
 

A 8280 TTV traktorok a legújabb kormányzási és telemetriai techno-
lógiákat alkalmazzák. Az opcionális kormányzási rendszer rendkívüli 
kényelmet biztosít a kezelőnek, és használatával kisebb terhelés éri 
a kezelőt a szántóföldön töltött hosszú munkanapok során. Ezenfe-
lül üzemanyag-takarékos, óvja a kopó alkatrészeket, vetőmagot és 
műtrágyát takarít meg azzal, hogy a traktor egyenesen, átfedések 
nélkül halad, és a munkaeszköz mindenhol csak egyszer érinti a ta-
lajt. A DEUTZ-FAHR új hálózati megoldásainak köszönhetően még 

kényelmesebb lett a kapcsolattartás az iroda és a gépek között. Az 
új SDF Fleet Management flottakezelő rendszer révén az ügyfelek 
folyamatosan irányításuk alatt tarthatják az új 8280 TTV traktort. 
Az alkalmazásnak köszönhetően a tulajdonos mindig láthatja a mun-
kagépek helyzetét, bárhol a világon. A rendszer figyelmeztetésekkel 
segíti a tervszerű karbantartás végrehajtását, képes beazonosítani, 
hogy merre járt a munkagép, továbbá képes adatot gyűjteni a gép 
teljesítményére és üzemanyag-fogyasztására vonatkozóan.
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AZ ÚJ 8280 TTV TELJESEN 
HÁLÓZATALAPÚ

Főbb jellemzők 

 

• iMonitor3 központi felületként a különféle 
alkalmazások kezeléséhez  
– például Xtend funkció, szakaszvezérlés  
   akár 200 szakaszra és automatikus fordulás

• SR20 GNSS-vevőegység különböző pontossági 
szintekhez  
– például SkyBridge

• Számos ISOBUS funkció teljes integrációja  
– például TIM

• Adatkezelés a megbízható adatcseréért  
– például Agrirouter

• Flottakezelés a gépadatok feletti teljes ellenőr-
zés érdekében  
– például éves licenc



A kormányzás következő 
szintje 
 

ISOBUS 
 

A modern kormányzási rendszerek takarékosabban, kényelme-
sebben és hatékonyabban használhatók, és megbízható pontos-
sággal működnek. Az új 8280 TTV traktor esetében kimagasló 
pontosságra támaszkodhat, és kiválaszthatja a munkafolyamata-
ihoz leginkább megfelelő rendszert.

SR20
Az SR20 egy automata kormányzási rendszerekhez tervezett, 
új GNSS-vevőegység. A ház alapfelszereltségként tartalmazza 
az IMU egységet, amely egy 3 tengelyes giroszkóp segítségével 
érzékeli az ingadozásokat. Ez minden körülmények között kiváló 
teljesítményt biztosít. A CTM modullal ötvözve a 4G multi-net 
internetkapcsolatnak köszönhetően javul az RTK NTRIP pro-
tokollt alkalmazó kormányzási rendszer megbízhatósága. Az 
opcionálisan kapható SkyBridge maximális pontosságot biztosít 
a jel elvesztése esetén is. Az új SR20 használható az új európai 
„Galileo” műholdrendszerrel, és ennek eredményeképpen több 
műholdat lát.

Az elektronika alkalmazása biztonságosabbá, erőteljeseb-
bé, pontosabbá és hatékonyabbá teszi a mezőgazdasági 
gépeket. A vezető külön-külön vezérelheti az összes mun-
kaeszközt egyetlen monitoron (UT). Az iMonitor3 az összes 
ISOBUS-alkalmazás központi kezelőfelülete, és különböző 
feladatok vezérlésére használható. Számos funkció hasz-
nálatához még aktiválás sem szükséges, például az AUX 
funkciók hozzárendelése (AUX-N), térképalapú művelési 
feladatok végrehajtása (TC-GEO), vagy akár 200 szakasz 
automatikus kapcsolása (TC-SC).

A TRAKTOR ÉS A MUNKAESZKÖZ KÖZÖTTI ADATÁTVI�
TELT KEZELŐ RENDSZER (TIM)
A DEUTZ-FAHR megkapta a TIM-tanúsítványt, első trak-
torgyártóként. Ez a rendszer kétirányú adatátvitelt tesz 
lehetővé a traktor és a munkaeszköz között. Ily módon a 
munkaeszköz képes automatikusan vezérelni a traktor bi-
zonyos funkcióit. Többek között a haladási sebességet, a 
hidraulikaszelepeket, a függesztőművet és a TLT-t. A trak-
tor és a munkaeszköz közötti adatátvitelt kezelő rendszer 
(TIM – Tractor Implement Management) kulcsfontosságú 
a hatékonyság növelése, a kifáradás mérséklése és a jobb 
munkaeredmények szempontjából. Konzultájon értékesíté-
si partnerével!

  Az új SR20 vevőegység olyan korrekciós jelek vételére alkalmas, mint az Egnos, a 
TopNet Global D vagy az RTK.

 SDF Guidance kormányzási rendszer 

 ISOBUS és TIM
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Agrirouter platformmal

Külső szolgáltató

Tanácsadó

Márkakereskedő

Gazdálkodó

Bérművelő vállalkozó

Külső adatkezelő platformok

Gépgyártó

Alkalmazásszolgáltató

Élelmiszer-feldolgozó ipar

Beszállítók

  Az Agrirouter, megbízható adatcserét biztosítva, lehetővé teszi, hogy a 
különböző alkalmazási területeken dolgozó felhasználók kommunikálja-
nak egymással.

  Csatlakoztassa a 8280 TTV gépet márkakereskedőjéhez a gyors és 
kényelmes segítségnyújtás érdekében.

 Az SDF Fleet Management flottakez
kozó adataihoz.
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Agrirouter platformmal

Külső szolgáltató

Tanácsadó

Márkakereskedő

Gazdálkodó

Bérművelő vállalkozó

Külső adatkezelő platformok

Gépgyártó

Alkalmazásszolgáltató

Élelmiszer-feldolgozó ipar

Beszállítók

Optimalizálja a munkavégzést. Dolgozzon hatékonyabban. Ha összekapcsolja a munkagépe-
ket az irodával és bármely más külső forrással, azzal leegyszerűsíti a különböző munkafolya-
matokat. Hálózati megoldásainkkal kényelmesen kezelheti a vonatkozó adatokat, és mindig 
hálózati kapcsolatban maradhat. Fontos: Mindig az ügyfél áll a műveletek középpontjában, és 
az adatok mindenkor az ő tulajdonát képezik!

Az új flottakezelő alkalmazásokkal az SDF testre szabott megoldásokat kínál a lényeges gé-
padatok azonnali kezeléséhez. Ügyfeleink – gazdálkodók, bérművelő vállalkozók vagy más 
felhasználók – különféle értékes adatokhoz férhetnek hozzá, ezáltal kihasználhatják a gépeik 
teljes körű irányításából fakadó előnyöket. 

A böngészőalapú SDF Fleet Management flottakezelő alkalmazás a DEUTZ-FAHR gépek te-
lemetriai adatainak áttekintésére szolgáló központi felület. A gépadatok valós időben, mobil 
internetkapcsolaton keresztül kerülnek át az alkalmazásba, amelyben a felhasználók elemez-
hetik, felügyelhetik és akár optimalizálhatják is munkagépük használatát. A térképnézetben 
láthatják a gépek – vagy akár egy teljes flotta – helyzetét és állapotát, és még az előzményada-
tokat is elemezhetik. Kérésre virtuális kerítések is felállíthatók, így a rendszer figyelmeztetést 
tud küldeni, amikor egy gép elhagyja a kijelölt területet. A hibaüzenetek továbbíthatók a már-
kakereskedő szervizvezetőjének, ami segít előre jelezni a később fellépő meghibásodásokat. 
Ezáltal csökkenthető a gép állásideje.   

Használja ki az előnyöket, amik közül a legjobb: az új 8280 TTV traktor ajánlata egy év ingye-
nes előfizetést tartalmaz az SDF Fleet Management flottakezelő rendszerhez.

A hatékony adatkezelés egyre fontosabb szerepet játszik a szántóföldön zajló munkafolyama-
tok optimalizálásában és a gazdaság irányításában. Az SDF a megbízható adatcsere érdekében 
szabványos fájlformátumokat használ, így ügyfeleink mindig áttekintő képet kapnak, az adatok 
átvitele pedig összehangoltan történik.

Az Agrirouter egy univerzális felület, amely megbízható és semleges adatcserét tesz lehetővé 
számos különböző végpont között. Leegyszerűsíti az adatcserét és ezzel a munkafolyamato-
kat, csökkenti az irodai munka mennyiségét, és javítja a gazdaságosságot, így több idő marad 
az egyéb feladatokra. Az Agrirouter csak továbbítja az adatokat, de soha nem tárolja őket. 
Semleges példaként megoldást kínál a mezőgazdaság digitalizációjának egyik alapproblémá-
jára: lehetővé teszi, hogy a gazdálkodók és bérművelő vállalkozók adatokat osszanak meg a 
különböző gyártóktól származó gépalkalmazások és mezőgazdasági szoftveralkalmazások 
között. Minden felhasználó létrehozhat egy saját, ingyenes, személyes Agrirouter-fiókot, és 
tetszés szerint konfigurálhatja azt. Az adattovábbítási útvonalakat kizárólag a felhasználó ha-
tározhatja meg a beállítási központban. A partnerek listáját és további információkat a www.
my-agrirouter.com webhelyen talál. Mivel az új 8280 TTV gépet gyárilag felszerelik minden 
szükséges hardverrel, így a korábban üzembe helyezett DEUTZ-FAHR traktorokba utólag is be 
lehet szerelni a szükséges egységeket. 

Mindig kapcsolatban 

Fleet Management flottakezelő rendszerrel bármikor hozzáférhet a gép vonat-
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KÉNYELEM
#MindigAFedélzeten



Hosszú a munkaideje? 
#MindigAFedélzeten van? 
Az új 8280 TTV kimagasló 
kényelmi szintjének 
köszönhetően sosem akar 
majd kiszállni a traktorból, 
még hosszú munkanapok után 
sem. 
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#MindigAFedélzeten



A vezető maximális mértékű támogatása 
 

RENDKÍVÜLI KÉNYELEM A FÜLKÉBEN

Az új 8280 TTV munkagép magas kényelmi szintet biztosít még a 
nagy igénybevételt jelentő munkáknál is. A hívogató, kényelmes és 
produktív munkakörnyezet megteremtéséről a pneumatikus fülke-
felfüggesztés, a különböző légáramlások számítógépes elemzése, 
valamint az új 8280 TTV kiváló minőségű anyagok felhasználásával 
megalkotott tágas fülkéje gondoskodik. A kezelőszervek ergonomikus 
kialakítása, a logikus elrendezés és a jól látható információk nagyban 
megkönnyítik és biztonságosabbá teszik a traktor vezetését. Szétvá-
lasztottuk a fülkét és az új kialakítású motorháztetőt, így nem adódik 
át a hő, a rezgés és a zaj a fülkébe, és ez új, kimagasló szintre emeli a 
vezető kényelmét.

Az új MaxView szélvédőnek és a nagy méretű oldalsó és hátsó abla-
koknak köszönhetően a traktor vezetője tökéletesen ráláthat és jól 

kezelheti az összes munkaeszközt. Az 50 000 lumen fényáramú, erős 
LED-lámpák mindenféle külső körülmény esetén javítják a kilátást. 

Az új analóg, ugyanakkor színes digitális és TFT megjelenítési techno-
lógiát is alkalmazó Info-CentrePro kijelző minden helyzetben egyértel-
mű információkat jelenít meg a kezelő számára. A mini-MMI haszná-
latával a traktor minden beállítása könnyen megadható.

A MaxiVision fülke légáramlásának és a vezetési kényelem optimali-
zálásához teljesen átdolgoztuk és optimalizáltuk a légkondicionálást. 
A légkondicionáló rácsait a ventilátorok tetején helyeztük el, így az 
áramlás erősségét megőrizve tudtuk csökkenteni a keltett zajt. Ezen-
felül két további szellőzőnyílást építettünk be a kormányoszlopba a 
fülkén belüli levegőelosztás javítása érdekében.
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 Új elrendezésű légkondicionáló a kapacitás növelése és a zaj csökkentése érdekében.

 Csatlakozósín külső monitorok számára

 Új DAB+ rádió négy hangszóróval és kihangosító funkcióval, az InfoCentrePro 
rendszerbe integrálva

 Bevált DEUTZ-FAHR elrendezés – színes csoportokba rendezett funkcióvezérlők a 
könnyen elsajátítható kezeléshez

Főbb jellemzők 

 

• DAB+ rádió kihangosítóval és Bluetooth-funkcióval
• USB-s okostelefon-töltő
• Okostelefon-tartó
• Táblagéptartó sín csatlakozóaljzattal
• Automata légkondicionáló kiegészítő szellőzőnyí-

lásokkal
• Palackhűtő
• 22°-kal elforgatható Comfort bőrülés aktív klíma-

rendszerrel
• Teljeskörűen állítható MaxCom kartámasz
• Kényelmes bőr utasülés
• Pneumatikus fülkefelfüggesztés



iMONITOR3

Az iMonitor3 az összes fontos alkalmazás központi kezelőfelülete. A 
felületről elérhetők a traktorbeállítások, az automatikus kormányzási 
rendszerek, az ISOBUS-vezérlés és az adatkezelés is. A tükröződésmen-
tes felületkezelésnek köszönhetően az iMonitor egyszerűen kezelhető és 
tökéletesen olvasható. A csúcstechnológiás érintőképernyős működtetés 
és az opcionális külső MMI-vezérlés révén még kényelmesebb a kezelé-
se. Ami a nagyszámú funkciót illeti: minden funkció elérhető egyetlen, 
a kartámaszba kényelmesen beépített felületről. A támogatást nyújtó 
funkciók – így a rövid útmutatók, az egyértelmű menüfelépítés és a szim-
bólummagyarázatok – rendkívül egyszerű kezelhetőséget biztosítanak. 
Ha mégis maradnának megválaszolatlan kérdései a kezeléssel kapcsola-
tosan, a vezető igénybe veheti a távoli segítségnyújtást. A monitor két 
méretben kapható, a traktor típusától és a felszereltségtől függően: 12”-
os méretben, ami a legnagyobb elérhető traktormonitor a piacon, illetve 
8”-os méretben. Az iMonitor3 az elképzelhető legpraktikusabb csatolófe-
lület a vezető, a traktor, a munkaeszköz és az iroda közötti adatátvitelhez.

  ISOBUS alkalmazás az iMonitor3 rendszerben – a 
kezelőpanel rugalmas felépítése fokozza a kényelmet.

  iMonitor3: két méretben kapható, amelyek azonos 
módon és egyértelműen kezelhetők.

   A sorkövető kormányzási rendszer összes funkciója 
integrálva van az iMonitor rendszerbe.

   Beépített kamera automatikus teljes képernyős 
üzemmóddal (pl. tolatáshoz) az egyértelmű áttekint-
hetőség és a biztonság érdekében.

   XTend funkció 

  Az összes fontos adat egyetlen nézetben   A TC-Geo használható pl. térképalapú művelési fel-
adatok végrehajtásához. A 12”-os monitor esetében 
ez már az alapfelszereltség része.

• Az iMonitor egy teljesen integrált központi felhasználói 
felület, és a következő funkciók kezelésére használható: 
– Traktorbeállítások 
– SDF Guidance kormányzási rendszer 
– SDF Data Management adatkezelő rendszer 
– ISOBUS 
– Comfortip táblavégi fordulókezelő rendszer 
– Akár 4 kamera 
– Xtend funkció

Főbb jellemzők 

 

Egyetlen felület az összes 
funkcióhoz 
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  Akár 4 kamera





A hosszúra nyúlt éjszakákon 
 

IGAZI „FÉNYPONT”
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IGAZI „FÉNYPONT”
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 Az új LED-es fénycsíkok erőteljes megjelenést kölcsönöznek a 8280 TTV traktornak.

 LED-es irányjelző a nagyobb biztonság és az ízléses, modern megjelenés érdekében.

 LED-es menetfény a nagyobb fényerő és a távolabbra szórt fény érdekében.

A 8280 TTV gép jól használható a hosszúra nyúló munkanapokon. A 
művelendő területre való jobb rálátás és a gép egyszerű csatlakoz-
tatása érdekében az első munkalámpák felső sorai automatikusan 
felkapcsolnak a motor indításakor, hogy megvilágítsák a traktor előt-
ti területet. Az utakon való lehető legjobb láthatóság érdekében a 
8280 TTV gép teljesen LED-es munkalámpacsomaggal is rendelhető. 
A csomag az irányjelzők, fék- és helyzetjelző lámpák mellett két LED-
es menetfényeket is tartalmaz.

A még kényelmesebb és biztonságosabb éjszakai munkavégzéshez a 
DEUTZ-FAHR mérnökei nagy teljesítményű munkalámpacsomagot 

fejlesztettek ki a 8280 TTV traktorhoz. Kategóriájában elsőként a 
8280 TTV traktor akár 23 LED-lámpával is kapható. A LED-lámpák 
hatalmas előnye a jó látási viszonyokat biztosító fényes megvilágítás; 
fényerejük a teljes csomag esetén akár az 50 000 lument is elérheti. 
Az összes munkalámpa a fülke jobb oldalán logikusan csoportosí-
tott Munkalámpa panelről kezelhető, amelyen „hazakísérő” funkció 
is található. Ha a motor leállítása után a vezető rövid „fénykürttel” 
aktiválja ezt a funkciót, a munkalámpák és a visszapillantó tükrök 
LED-es helyzetjelzői egy bizonyos időre bekapcsolnak. Így a vezető 
biztonságban és kényelmesen hagyhatja el a parkolóhelyet az éjszakai 
munka befejezése után.



Innovatív fékek és felfüggesztés 
 

MINDIG BIZTONSÁGBAN, AKÁR 
60 KM/H SEBESSÉGIG

 Száraz tárcsafékek a maximális fékezési teljesítményért.  Karbantartólépcsők az első tengely felett, hogy kényelmes legyen a tisztítás.

 Pneumatikus fülkefelfüggesztés az egyenletesebb haladás érdekében.  Intelligens pótkocsifékrendszerek a nagyobb biztonságért.

Megfelelő termelékenység csak a jármű maximális kontrollja mellett 
érhető el. A szántóföldön és az országúton egyaránt. A legnagyobb 
sebesség mellett, nehéz terepviszonyok között és a legnehezebb 
munkaeszközzel is. A 8280 TTV az egyetlen traktor a kategóriájában, 
amelynek első tengelyére nagy teljesítményű száraz tárcsafékeket 
szereltek, hogy el tudja érni a 60 km/h maximális sebességet a 16 t 
megengedett legnagyobb tömeg mellett. Az akár 6500 kg hasznos 
terheléssel a vezető soha nem lépi túl a megengedett legnagyobb 
tömeget, még a legnehezebb munkaeszközzel sem.
 
Ezenfelül a 8280 TTV intelligens pótkocsifékrendszerekkel is felsze-
relhető. A hidraulikus, kettős üzemmódú pótkocsifékrendszerrel a 
kezelő M.R. és nem M.R. pótkocsit egyaránt csatlakoztathat. A rend-
szer automatikusan érzékeli a csatlakoztatott pótkocsi típusát, és a 

pótkocsi igényeihez igazítja a fékezési teljesítményt. Mindeközben a 
korszerű pótkocsilégfék-rendszer optimalizálja a fékezési viselkedést, 
továbbá visszajelzést ad a pótkocsifékek állapotáról. Ez egyszerre fo-
kozza a biztonságot és a kényelmet.
 
A 8280 TTV elsőtengely-felfüggesztése és fékrásegítő rendszere is 
egyedülálló ebben a traktorkategóriában. Az intelligens és adaptív 
felfüggesztés maximális stabilitást biztosít a traktornak – annak se-
bességétől függetlenül. Az innovatív bólintásgátló rendszer a jármű 
stabilizálása révén fokozza a fékezés közbeni biztonságot. A fékráse-
gítő rendszer pedig a legkisebb pedálerő-szükséglet mellett is ma-
ximális fékteljesítményt biztosít. A felfüggesztés három különböző 
szintbe állítható, és a gép sebességétől függetlenül aktiválható vagy 
inaktiválható nehéz vontatáshoz vagy kaszáláshoz.
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Jól átgondolt,   
az első pillanattól 
 

EGYSZERŰ SZERVIZELHETŐSÉG

  Kategóriaelső hozzáférhetőség a szerviz során

A DEUTZ-FAHR traktorok hagyományosan könnyen karbantartható 
munkagépek. A hosszú szervizintervallumok, a rövid állásidők és az 
összes karbantartási pont jó hozzáférhetősége minden egyes traktor 
esetében fokozza az általános gazdaságosságot. Természetesen az új 
8280 TTV is minden részletében és azon túl is követi ezt a hagyo-
mányt. 

A DEUTZ-FAHR nem is a DEUTZ-FAHR lenne, ha fejlesztőmérnökei 
csak ülnének a babérjaikon. Az új hálózati megoldások révén a traktor 
az éteren át is elemezhető, így kihasználhatja az iMonitor3 távoli tá-
mogatási funkciójának előnyeit. Ennek és más jellemzőknek köszön-
hetően egyetlen traktor sem üzemkész újra olyan rövid idő alatt, mint 
a 8280 TTV.

Gyors szervizelhetőség 
a következőknek 
köszönhetően: 
 

• Szemrevételezés a folyadék-
szint-kémlelő nyílásokon át: 
– Hűtőfolyadék 
– Hidraulikaolaj 
– Sebességváltó-olaj

• Motorolajszint-ellenőrzés 
nívópálcával, a motorháztető 
felnyitása nélkül

• Frisslevegő-ellátás a bal oldali 
lépcsők alatt a következők tisz-
tításához: 
– Fülke és szűrők 
– Felhajtható hűtők

• Gyors leszállást segítő lépcső a 
jobb oldalon

KÜLÖNLEGES OPCIÓK – 29



A műszaki adatok és a képek csak tájékoztató jellegűek. A mindenkori igények kielégítése érdekében a DEUTZ-FAHR elkötelezte magát a 
folyamatos termékfejlesztés mellett, és ezért fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatások jogát.
* Alapfelszereltség vagy opcionális, a változattól függően.

� = alapfelszereltség 
 = opcionális 

Műszaki adatok 8280 TTV

MOTOR

Típus TTCD 6.4 L4

Károsanyag-kibocsátás Stage V

Hengerek száma / hengerűrtartalom db/cm3 6/6058

Kettős turbófeltöltő �

E-viszkoventilátor �

Wastegate-szelep �

DEUTZ közös nyomócsöves (DCR) rendszer bar 2000

Maximális teljesítmény (ECER120) kW/LE 211/287

Névleges teljesítmény (ECER120) kW/LE 197/268

Maximális teljesítményhez tartozó motorfordulatszám ford./perc 1900

Maximális motorfordulatszám (névleges) ford./perc 2100

Maximális nyomaték Nm 1226

Maximális nyomatékhoz tartozó motorfordulatszám ford./perc 1500

Nyomatékemelkedés % 28

Elektronikus vízszivattyú �

Légszűrő porleválasztóval �

Kipufogódob a fülke A-oszlopán �

Üzemanyagtartály űrtartalma liter 505

AdBlue tartály űrtartalma liter 35

SEBESSÉGVÁLTÓ

Típus T7780 TTV EGYBEÉPÍTETT SEBESSÉGVÁLTÓ

Sebességváltó-áttétel 1,3402

Technológia TTV egybeépített

60 km/h-s maximális sebesség km/h / ford./perc 60/1830

50 km/h-s maximális sebesség km/h / ford./perc 50/1535

40 km/h-s maximális sebesség km/h / ford./perc 40/1220

5 fokozatban állítható Sense Clutch �

Vezetési stratégiák (Kézi/TLT/automata) �

HIDRAULIKUS RENDSZER ÉS FÜGGESZTŐMŰ

Gyártó Bosch

Szivattyúteljesítmény (alapfelszereltség) l/perc 120

Szivattyúteljesítmény (opcionális) l/perc 160/210

Zárt hidraulikus rendszer �

Különálló „Clean Oil” (Tiszta olaj) olajrendszer �

Eltávolítható olajmennyiség l 90

Különálló kormányszivattyú (kettős) l 58

Kieg. segédhidraulika-szelepek (hátul) db 4 vagy 5

Kieg. segédhidraulika-szelepek (elöl) db 1 vagy 2

Kieg. segédhidraulika-szelepek állítható időzítéssel és áramlással �

Power Beyond szabványos csatlakozók 

Power Beyond lapos csatlakozók 

Hidraulikus oldalstabilizátorok 

Külső kezelőszervek a sárvédőkön �

Radar 

Emelőképesség hátul kg 11 100

Kívülről működtethető hátsó függesztőmű �

Emelőképesség elöl kg 5450

Kívülről működtethető első függesztőmű 

Felhajtható első karok �

Hidraulikus felső függesztőkar elöl 

Automatikus felső függesztőkar elöl 

Automatikus felső függesztőkar hátul 

ELEKTROMOS RENDSZER

Feszültség V 12

Alapkivitelű akkumulátor V/Ah 12/180

Generátor V/A 12/200

Indítómotor V/kW 12/3,1

Külső csatlakozóaljzat �

11786-os munkaeszköz-interfész (7 pólusú) 

Csatlakozóaljzat a nagyobb áramigényű alkalmazásokhoz �

TLT

540ECO/1000/1000ECO �

AUTO TLT �

Első AUTO TLT 

Első TLT 1000 

Első TLT 1000ECO 

Első TLT 1000 és 1000ECO, cserélhető 
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A

B

C

E

D

** 50/60 km/h-s maximális sebesség, ahol megengedett. Max. 40/50/60 km/h alacsony fordulatszámon, a gu-
miabroncsok méretétől függően.

Műszaki adatok 8280 TTV

TENGELYEK ÉS FÉKEK

Első tengely gyártója Dana

Első tengely típusa M60 HD

Rugózott adaptív első tengely 

Első tengely száraz fékekkel 

Teljesítményrásegítés-előkészítés EasySteer funkcióval 

Elektro-hidraulikus működtetésű első és hátsó differenciálzár �

Négy kerékre ható fékrendszer automatikus 4WD kapcsolással �

PowerBrake �

Elektronikus rögzítőfék (EPB) �

Hidraulikus pótkocsifékszelep 

Hidraulikus pótkocsifékszelep, kettős üzemmód 

aTBM: fejlett pótkocsilégfék-rendszer 

Hidrosztatikus kormányzás független szivattyúval �

Kormányszivattyú-teljesítmény l/perc 58

Kikormányzási szög fok 52°

FÜLKE

Légrugózás �

Állítható és teleszkópos visszapillantó tükrök LED-es helyzetjelzővel �

Fűthető és elektromosan állítható visszapillantó tükrök LED-es helyzetjelzővel 

Légkondicionálás �

Automatikus légkondicionáló rendszer 

„Low E” tetőablak 

Leeső tárgyak ellen védő tetőablak 

Nyitható tetőablak �

Multifunkciós kartámasz MaxCom botkormánnyal �

Motorfék 

Világításvezérlő panel (WOLP) �

12”-os vagy 8”-os iMonitor3 

EasySteer – változtatható kormányzási funkció 

TIM-előkészítés �

CTM-modul �

ISOBUS-kompatibilis 

Comfortip Professional 

Max-Comfort Plus XL fűthető ülés �

Max-Dynamic Plus DDS XXL 23°-kal elforgatható, fűthető ülés, dinamikus csilla-
pítórendszerrel



Max-Dynamic Evo DDS XXL 23°-kal elforgatható, szintetikus bőr ülés, aktív klíma- 
és dinamikus csillapítórendszerrel



Utasülés �

Rádió-előkészítés antennával és 4 hangszóróval �

Kiváló minőségű DAB+ rádió kihangosítóval 

Halogén munkalámpák �

Teljesen LED-es munkalámpák 

LED-es forgó jelzőfény 

2 db LED-es forgó jelzőfény 

LED-es menetfény 

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Első tengely típusa Dana M60 HD

Első tengely szélessége (karimától karimáig) mm 1940

Első tengely szélessége külső száraz tárcsafékekkel 
(karimától karimáig) mm 2046

Hátsó tengely szélessége (karimától karimáig) mm 1890

Első gumiabroncsméret (min.) 540/65R34

Hátsó gumiabroncsméret (min.) 650/85R38

Első gumiabroncsméret (max.) 600/70R30

Hátsó gumiabroncsméret (max.) 900/60R38

Tengelytáv (A) mm 2918

Hosszúság (min./max.) (B) mm 5100

Magasság (min./max.) (C) mm 3300

Szélesség (min./max.) (D) mm 2550/2990

Hasmagasság (min./max.) (E) mm 480

Terheletlen tömeg elöl (min./max.) kg 4100/4450

Terheletlen tömeg hátul (min./max.) kg 5400/5950

Terheletlen össztömeg (min./max.) kg 9500/10 200

Max. megengedett tömeg elöl, 60 km/h-nál kg 6400

Max. megengedett tömeg hátul, 60 km/h-nál kg 11 000

Max. megengedett össztömeg, 60 km/h-nál kg 16 000

Max. megengedett tömeg elöl, 10 km/h-nál kg 9000
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