
6-OS SOROZAT

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



    

A 6-OS SOROZAT ÚJ, KOMPAKT  
MODELLJEI. HOGY MINDEN MUNKÁVAL  
IDŐBEN ELKÉSZÜLHESSEN.



TÁBLÁZATOK

    

Az új 6-os sorozat a technológiák lehető legjobb kombinációját nyújtja a 
kategóriájában. Ismét bővült a modellkínálat a kis teljesítményű traktorok 
kategóriájában. A 6120-as, a 6130-as és a 6140-es modell révén a DE-
UTZ-FAHR hat olyan új, kompakt, négyhengeres traktort kínál, amelyek 
mindegyike rendelhető TTV vagy PowerShift sebességváltóval is. Sokol-
dalúságuknak köszönhetően az új 6-os sorozatú traktorok használhatók 
szántáshoz, vetéshez, talajműveléshez, szállításhoz, betakarításhoz vagy 
akár homlokrakodóval végzett munkához is. Az új 6-os széria védjegye a 
páratlanul kedvező manőverezhetőség, kiemelkedő hatékonyság és egye-
dülálló kezelői kényelem. A motorháztető modern kialakítása, a LED-es 
lámpacsomag és a fülkében lévő 8”-os iMonitor tökéletesen illeszkedik a 
termékcsalád arculatához. A meglévő 6-os sorozatú modellekhez hason-

lóan az új kompakt négyhengeres traktorok is nagy teljesítményű hidrau-
likus rendszerekkel, valamint számos elülső és hátsó függesztési ponttal 
rendelkeznek. Az új Stage IV károsanyag-kibocsátási szintnek megfelelő 
126-143 LE-s (92,7 – 105 kW), nagy hatékonyságú Deutz TCD 3.6 motorok 
alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett is nagy teljesítményt nyújtanak. 
Többféle felszereltség választható. A tágas vezetőfülke azt a magas fokú 
kezelési és vezetési komfortot biztosítja, amelyről a DEUTZ-FAHR jól is-
mert. A hat új modellnek köszönhetően a DEUTZ-FAHR még több válasz-
tási lehetőséget kínál. Ha vállalkozása kompakt gépet keres, de továbbra 
is sokféle funkciót, valamint magas szintű komfortot és kényelmet igé-
nyel, akkor garantáljuk, hogy ez a sokoldalú traktor tökéletesen megfelel 
az Önök munkavégzési elvárásainak és egyedi igényeinek. 

6-OS SOROZAT 6120 6130 6140

PowerShift váltó TTV váltó PowerShift váltó TTV váltó PowerShift váltó TTV váltó

Maximális teljesítmény (ECE R120) kW / LE 92,8/126 95,3/130 100,1/136

Maximális teljesítmény rásegítéssel (ECE R120) kW / LE - 99,2/135 105/143



04-05
GAZDASÁGBAN  
VÉGZETT MUNKÁK

A MUNKA MINDEN NAP HAJNALBAN INDUL 
A GAZDASÁGBAN. A TEENDŐK LISTÁJA 
HOSSZÚ: MEG KELL ETETNI AZ ÁLLATOKAT, 
KI KELL HORDANI A TRÁGYÁT, BE KELL SZE-
REZNI A SZÜKSÉGES ANYAGOKAT ÉS MÉG 
SOK EGYÉB FELADATOT EL KELL VÉGEZNI. 
DE AZ IDŐ VÉGES, AKÁRCSAK A RENDELKE-
ZÉSRE ÁLLÓ HELY. OLYAN KOMPAKT, SOK-
OLDALÚ ÉS GYORS GÉPRE VAN SZÜKSÉG, 
AMELY JÓL MANŐVEREZHETŐ ÉS BIZTOSÍTJA 
A KEZELŐ KÉNYELMÉT. A 6-OS SOROZAT 
TRAKTORAIT EGYEDI IGÉNYEIRE SZABHATJA, 
HOGY KÖNNYEBBÉ TEGYE A NAPI MUNKÁK 
ELVÉGZÉSÉT.





06-07
FÜLKE

KÉNYELMES FÜLKE.  
A MAXIMÁLIS KEZELŐI  
TELJESÍTMÉNYÉRT.

06-07
FÜLKE



 Főbb jellemzők:
•  Mechanikus vagy pneumatikus 

fülkefelfüggesztés külön rendelésre 
•  Állítható oldalablakok 

alapfelszereltségként, nyitható első 
szélvédő külön rendelésre 

•  33 600 lumenes LED-lámpacsomag 
•  A tető négyféle kivitelben rendelhető

 

Négyféle tetőtípus közül választhat – átlátszó napfénytető leeső tárgyak elleni 
védelemmel vagy anélkül, valamint átlátszatlan tető leeső tárgyak elleni védelemmel 
vagy anélkül.

Külön rendelésre pneumatikus fülkefelfüggesztés is elérhető.

Manuális vagy automatikus légkondicionáló közül választhat. 

A hátsó szélvédő ablaktörlőjének optimalizált pozíciója még esős, piszkos körülmé-
nyek között is kiváló kilátást biztosít. Most fűtőszálakkal is rendelhető.

Mire van szüksége a kezelőknek, hogy maximális teljesítményt tudjanak 
nyújtani nap mint nap? Legelőször is nyugalomra és csendre. Az új 6-os 
sorozattal mindez könnyen elérhető. A hidro-szilentblokkokra szerelt fülke 
zaj- és rezgésszintje akár 40%-kal kisebb. A munkavégzés kényelmének 
fokozásához mechanikus vagy pneumatikus fülkefelfüggesztés is rendel-
hető. A kezelőnek a fentieken kívül kellemes munkakörnyezetre is szüksé-
ge van. Ez sem jelent gondot, hiszen kézzel szabályozható és automata 
klímaberendezés is rendelhető. Az állítható oldalablakok minden modell-
nél az alapfelszereltség részét képezik, a nyitható első szélvédő pedig kü-
lön rendelhető. Természetesen az is alapfeltétel, hogy a kezelők minden 
körülmények között jól rálássanak a munkaterületre. Ezzel sincs probléma. 

A 33 600 lumenes LED-lámpacsomag éjszaka is nappali világosságot te-
remt. Homlokrakodóval végzett műveleteknél a legjobb kilátást felfelé a 
leeső tárgyak elleni védelemmel ellátott, átlátszó napfénytető garantálja. 
Az esős időben hátrafelé kilátás javítása érdekében a hátsó szélvédő ablak-
törlőjének pozícióját optimalizálták. Látható, hogy a DEUTZ-FAHR min-
dent megtett annak érdekében, hogy az új 6-os sorozat modelljeinek ké-
nyelmi szintje maximális legyen, és ezáltal a kezelők is a legtöbbet 
hozhassák ki magukból. 
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FÜLKE

KOMFORTOS VEZETŐFÜLKE.  
MINDEN JÓL LÁTHATÓ.  
MINDEN KÉZRE ESIK.



 
Főbb jellemzők:
•  Új MaxCom botkormány (TTV modelleken) 
•  5"-os színes képernyő az új InfoCentrePro 

részeként  
•  Háromféle ülés közül választhat 
•  Biztonsági övvel felszerelt utasülés

 

Csúcstechnológiás műszerfal új InfoCentrePro kijelzővel: 5"-os színes LCD kijelző és 
a nagy felbontás lehetővé teszi, hogy a felhasználó személyre szabja az információk 
megjelenítését.

Háromféle ülés közül lehet választani.

A TTV modelleket az új MaxCom botkormánnyal lehet vezérelni. Négy gomb funkciója 
szabadon állítható be. 

Minden modellnél alapfelszerelés a biztonsági övvel ellátott utasülés. 

Vegye birtokába ezt a kényelmes munkahelyet. Az új 6-os sorozat belső 
kialakítása lenyűgöző és rendkívül átgondolt. A motor, a sebességváltó, 
a TLT, a hidraulika-szabályozószelepek és a lámpák kezelőszervei, vala-
mint az InfoCentrePro rendszer interfésze könnyen elérhető helyen, a 
vezetőtől jobbra lévő oldalsó konzolon található. Minden kezelőszerv  
egyértelmű színjelöléssel van ellátva, és a használati gyakoriságának 
megfelelően van elhelyezve. A TTV modelleket a jobb kartámaszon ta-
lálható új MaxCom botkormánnyal lehet vezérelni. A kormánykerékkon-
zolon lévő új InfoCentrePro egység 5"-os színes kijelzővel rendelkezik. 
Ennek köszönhetően a járművezető folyamatosan kapja a szükséges 

információkat a traktor üzemi állapotáról. A Mini-MMI vagy MMI hasz-
nálatával a kezelő váltogathatja az oldalakat, és elvégezheti az egyedi 
igények szerinti beállításokat. Háromféle ülés közül lehet választani: 
mechanikus rugózással felszerelt ülés, légrugós ülés és légrugós, elfor-
dítható ülés. Minden modellnél alapfelszereltség a biztonsági övvel el-
látott utasülés. Nem kétséges, hogy új 6-os sorozat mindenről gondos-
kodik a vezetői és kezelői kényelem szempontjából.



  

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS.
HATÉKONYSÁGRA  
PROGRAMOZVA.

10-11
PRECÍZIÓS
GAZDÁLKODÁS



 
Főbb jellemzők:
•  8"-os állítható iMonitor a jobb oldali 

oszlopra szerelve
•  Sorvezető rendszer külön rendelésre 
•  Gyárilag szerelt nyomtartássegítős 

kormánymű beépített kormányszög-
érzékelővel 

•  ISO 11783 ISOBUS interfész a gép hátulján

  

 

Agrosky jelvevő: minden GPS-korrekciós jel egyetlen eszközzel fogadható. 

MMI konzol: a rendszer még egyenetlen talajon is kényelmesen vezérelhető.

Opció: DEUTZ-FAHR nyomtartássegítős kormánymű beépített kormányszög-érzé-
kelővel.

Egyedülálló kezelői komfort. A 8"-os iMonitor. Opcionális kezelőfelület minden 
traktor- és munkaeszköz-funkcióhoz.

Az új 6-os sorozat modelljeit a DEUTZ-FAHR legmodernebb precíziós  
gazdálkodási rendszereivel lehet felszerelni. Rendkívül hatékony mun-
kavégzés akár 2 cm-es pontossággal. A traktoroknak világszerte mind-
össze egyetlen Agrosky jelvevőre van szükségük a műholdas rendszerek 
és korrekciós jelek használatához.  Másik megoldásként a DEUTZ-FAHR 
kézi sorvezető rendszere is választható. Az új 6-os sorozat hatékonysá-
gának növelése érdekében beépített kormányszög-érzékelővel ellátott 
DEUTZ-FAHR nyomtartássegítős kormánymű is rendelhető. A gép há-

tulján található ISO 11783 ISOBUS interfész garantálja új 6-os sorozatú 
gépe digitális kompatibilitását a főbb gyártók munkaeszközeivel. Bár-
melyik megoldást is választják, a DEUTZ-FAHR precíziós gazdálkodási 
rendszereinek információi, beleértve egy vagy két kamera képeit is, a 
8”-os monitoron jelennek meg. A rendszert érintőképernyővel vagy az 
MMI konzollal lehet működtetni.  A jobb oldali oszlopra szerelt iMoni-
tort fel-le lehet mozgatni attól függően, hogy a szántóföldön dolgoz-
nak vagy közúton közlekednek. 
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TAKARMÁNY- 
BETAKARÍTÁS

AZ ÁLLOMÁNY BETAKARÍTÁSRA KÉSZ. 
AZ IDŐJÁRÁS IS MEGFELELŐ. DE VA-
JON MEDDIG? MOST MINDENNEK JÓL 
KELL MŰKÖDNIE. AZ IDŐ GYORSAN 
TELIK. ELINDUL A BETAKARÍTÁSI FOLYA-
MAT: KASZÁLÁS, FORGATÁS, REND-
SODRÁS ÉS BÁLÁZÁS. AZ ÚJ 6-OS SO-
ROZATÚ TRAKTOR A MUNKA KÖZPONTI 
SZEREPLŐJE. TÖKÉLETES TECHNIKA. TÖ-
KÉLETES KOMFORT. JÓ ÉRZÉS, AMIKOR 
MINDEN ÉS MINDENKI MEGBÍZHATÓAN 
TELJESÍT. ÍGY LEHET SIKERT ARATNI. 





 

DEUTZ TCD 3.6 MOTOR  
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY. 
MINIMÁLIS RÁFORDÍTÁS.

14-15
MOTOR



 
Főbb jellemzők:
•  Elektronikusan vezérelt négyhengeres 

Stage IV motorok 
•  Nagy nyomaték széles  

fordulatszám-tartományban 
•  EGR, SCR és DPF – üzemanyag- és 

költségtakarékos működés 
•  Elektronikus viszkokuplungos ventilátor 
•  Kipufogófék a 40%-kal nagyobb fékezési 

teljesítményért

 

  

Az új, elektronikusan vezérelt, kompakt, négyhengeres Deutz TCD 3,6 
Stage 4 motorok rendkívül erősek és hatékonyak. Azonnal reagálnak, és 
széles fordulatszám-tartományban biztosítanak nagy nyomatékot. A mo-
torok ráadásul rendkívül tisztán üzemelnek. EGR kipufogógáz-visszaveze-
tő, SCR kipufogógáz-utókezelő rendszer és egy további, passzív DPF dízel 
részecskeszűrő (DPF) található bennük. A passzív DPF-nek a hagyomá-
nyos aktív szűrőkhöz képest három előnye van: a szűrőbe nem kerül be-
fecskendezett üzemanyag, kevesebb hő keletkezik és a szűrő sokkal gyor-
sabban regenerálódik. Ezzel üzemanyagot és pénzt takarít meg, miközben 
megfelel minden károsanyag-kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szab-
ványnak – és ez a jövőben is így marad. A motor hatékonyságát minden 

modellen elektronikus viszkokuplungos ventilátor is segíti. A 40%-kal 
nagyobb fékezési teljesítmény érdekében a modellek az új kipufogófékkel 
is felszerelhetők. Ez a rendszer biztosítja az üzemi fékek védelmét, különö-
sen lejtőn lefelé haladva és nehéz teher szállításakor. Miközben fokozza a 
biztonságot, csökkenti a szervizköltségeket. Kezelése egy külön pedállal, 
kényelmesen, könnyen és megbízhatóan történik. A fékezési teljesít-
ményt a rendszer automatikusan a kiválasztott vezetési módhoz igazítja. 
A modern technológiát alkalmazó, Németországban gyártott új DEUTZ 
motorok egyet jelentenek a legmagasabb szintű megbízhatósággal és 
hatékonysággal, lehetővé téve, hogy adott energiaráfordításból még na-
gyobb teljesítményt hozzon ki. 

DOC, SCR és DPF (6130-6140) – az új négyhengeres Deutz 3.6 motorok a legújabb 
kipufogógáz-utókezelési technológiákat alkalmazzák. 

Könnyű hozzáférés minden rutinszerű karbantartási munkánál.
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TTV SEBESSÉGVÁLTÓ. 
FOKOZATMENTES MŰKÖDÉS 
A KÖNNYEBB MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN.
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SEBESSÉGVÁLTÓ



 Főbb jellemzők:
•  Háromféle vezetési módot lehet 

kiválasztani: kézi, automatikus és TLT 
•  Sebességtartomány: 0 - 50 km/h 
•  Alapjáraton a sebességváltó Power Zero 

funkciója automatikusan álló helyzetben 
tartja a traktort

  

 

Az 5 beállítási opcióval rendelkező Powershuttle irányváltó  
lehetővé teszi a nyomatékátvitel megszakadása nélküli irányváltást.

A kezelő elektro-hidraulikusan választhat a kétféle munkamód (szántóföldi/szállítási) 
közül.

50 km/h vagy 40 km/h maximális sebesség gazdaságos fordulatszámon.

Maximális hatékonyság, maximális vezetési és kezelési komfort – az új 
6-os sorozat modelljei modern, fokozatmentes TTV sebességváltóval is 
felszerelhetők. Ez a hosszú évek munkájával tökéletesített, megbízható 
koncepció most új szoftverrel rendelkezik a még hatékonyabb munka-
végzés érdekében. Három vezetési mód áll rendelkezésre: kézi, automa-
tikus és TLT, így mindenféle munkakörülményhez alkalmazkodni lehet. 
A sebességtartomány 0 km/h-tól 50 km/h-ig terjed. A TTV sebességvál-
tó minden sebességnél igen hatékonyan működik. A motor és a sebes-
ségváltó vezérlése tökéletes összhangban működik, és lehetővé teszi a  
kezelő által meghatározott beállításokat. Az aktív PowerZero készenlét-
vezérlés lehetővé teszi, hogy a fékpedál vagy a tengelykapcsoló működ-
tetése nélkül megállítsa a traktort. A TTV sebességváltó minden egyes 
részlete úgy lett kialakítva, hogy maximalizálja az új 6-os sorozat terme-
lékenységét. 

Jól bevált és megbízható sebességváltó-technológia.



 

POWERSHIFT SEBESSÉGVÁLTÓ. 
MINDIG URA LEHET A HELYZETNEK. 
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SEBESSÉGVÁLTÓ



 Főbb jellemzők:
•  Ötsebességes sebességváltó három 

terhelési fokozattal,  
APS és sebességillesztési funkcióval 

•  30+30 vagy 60+60 sebességes 
változatban kapható 

•  A Stop&Go rendszerrel a vezető precízen 
manőverezhet a traktorral a kuplung 
használata nélkül 

•  SenseClutch és ComfortClutch kuplung  
alapkivitelben

  

 

A konzollal kényelmesen végrehajtható minden főbb művelet.

50 km/h vagy 40 km/h maximális sebesség gazdaságos fordulatszámon.

Tiszta technológia. Az új 6-os sorozat kezelői számos kényelmi funkciót 
élvezhetnek, ide értve többek között a három PowerShift fokozattal  
és sebességillesztéssel felszerelt ötsebességes manuális sebességvál-
tót. Kétféle verzió áll rendelkezésre: 30+30 vagy 60+60 fokozat mászó-
fokozattal és szuper mászófokozattal. Ezek a sebességváltó-rendszerek 
elektro-hidraulikus PowerShuttle irányváltót is tartalmaznak, amely-
nek reakciója öt előre kiválasztható fokozatban állítható a SenseClutch 
funkció révén. Ezáltal a nyomatékátvitel megszakadása nélkül is  
végrehajtható az irányváltás. Az új 6-os sorozat kizárólagos jellemzőjé-
nek számító Stop&Go rendszerrel a vezető a kuplungpedál lenyomása 
nélkül is precízen irányíthatja a traktort még szűk helyeken is, ami kü-
lönösen homlokrakodó használatakor jelent nagy kényelmi előnyt.  

A ComfortClutch rendszer használatával pedig a kuplungpedál nélküli 
sebességváltás is lehetséges. A maximális sebesség a szériánál megszo-
kott módon 50 km/h, csökkentett motorfordulatszámnál pedig  
40 km/h. A megbízható, mégis intelligens sebességváltási technológi-
ához és a manuális kezeléshez egyaránt ragaszkodó mezőgazdasági 
termelők számára az új 6-os sorozat PowerShift modelljei jelentik a 
tökéletes választást. 
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HA RÖVIDEBB A SZÁLLÍTÁSI IDŐ, NA-
GYOBB A TERMELÉKENYSÉG. AZ ÚJ 
6-OS SOROZATTAL ÚGY HALADHAT 
KÖZÚTON NAGY SEBESSÉGGEL, HOGY 
NEM CSÖKKEN A BIZTONSÁG SZINTJE, 
ÉS AZ ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS IS  
ALACSONY MARAD. JÓ ÉRZÉS TUDNI, 
HOGY MINDIG SZÁMÍTHAT A GÉPÉRE. 

20-21
SZÁLLÍTÁS





 

RUGÓZOTT ELSŐ TENGELY.  
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.  
TÖKÉLETES TAPADÁS.

22-23
TENGELYEK ÉS 
FÉKEK



 
Főbb jellemzők:
•  Négykerék-meghajtás és differenciálzár  

(100%) 
•  Rugózott első tengely - opció 
•  SDD gyorskormányzási rendszer 
•  A négy kerékre ható fékrendszer és 

a hidraulikus rögzítőfék 
az alapfelszereltség része  

•  Pótkocsifék 

 

  

Hidraulikus rögzítőfék. Mindig stabilan egy helyben tartja az új 6-os sorozat traktor-
jait.

A hidraulikus vagy pneumatikus pótkocsifék nehéz terheknél is garantálja a  
biztonságos közlekedést. 

Az új első tengelyeket kifejezetten a 120-140 LE teljesítménykategóriá-
hoz fejlesztették ki. Elsődleges tervezési szempont volt, hogy a talajvi-
szonyoktól függetlenül minden helyzetben biztosítsák a vonóerőt, a 
tapadást és a biztonságot. A négykerékhajtást és a differenciálzárat 
(100%) elektro-hidraulikus vezérléssel lehet be- és kikapcsolni, automa-
tikus szabályozásukat pedig az ASM rendszer végzi a kormányzási szög 
és a sebesség alapján. Mindegyik új 6-os sorozatú modellhez választha-
tó tartozék a rugózott első tengely. A kettős működésű munkahengerek 
tökéletes szintszabályozást garantálnak és ezáltal fokozzák a felfüggesz-
tés hatásosságát. Ennek köszönhetően mind a szántóföldön, mind a 

közúton javul a vezetési kényelem, a tapadás és a biztonság. Az SDD 
gyorskormányzási rendszer szintén elérhető minden új modellnél. Segít-
ségével feleannyi kormánymozdulat szükséges a manőverekhez. A ki-
emelkedő biztonság, ami minden DEUTZ-FAHR traktor közös jellemző-
je, ezeken a típusokon is magától értetődik. Az új 6-os sorozat  
négy kerékre ható fékrendszerrel és hidraulikus rögzítőfékkel (HPB) van 
felszerelve. Opcióként hidraulikus vagy pneumatikus pótkocsifék is ren-
delhető. A traktor-pótkocsi egység stabilitásának ellenőrzéséhez a hid-
raulikus rögzítőfék egyetlen gombnyomással szétkapcsolható. Így elle-
nőrizheti, hogy a traktor elbírja-e a fék nélküli pótkocsi teljes tömegét. 
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SZÁNTÓFÖLDI 
MUNKÁK

TALAJMŰVELÉS. MŰTRÁGYASZÓRÁS. VE-
TÉS. NÖVÉNYÁPOLÁS. A MODERN GAZ-
DÁLKODÁS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYE 
A PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS. PRECÍZ NAVI-
GÁLÁS, PRECÍZ MUNKAESZKÖZ-KEZELÉS, 
PRECÍZ TAPADÁS ÉS PRECÍZ MUNKASE-
BESSÉG. AZ ÚJ 6-OS SOROZAT MODELL-
JEI MINDEN ELVÉGZENDŐ FELADATOT 
PRECÍZEN HAJTANAK VÉGRE. HOZZA KI 
A LEGTÖBBET SZÁNTÓFÖLDJEIBŐL. 





AUTOMATIKUS VAGY KÉZI?  
EZ CSAK BEÁLLÍTÁS KÉRDÉSE. 

26-27
FÜGGESZTÉSI 
PONTOK



 
Főbb jellemzők:
•  Háromféle hidraulikakonfiguráció áll 

rendelkezésre 22-féle választható 
felszereltséggel 

•  Gyári beépítésű integrált mellső 
függesztőmű három változatban - opció 

•  Az első függesztőművel 2880 kg,  
a hátsó függesztőművel pedig 7000 kg 
tömeg emelhető 

•  A TLT négyféle fordulatszámmal 
rendelkezik, az első TLT és a 
menetsebesség-arányos TLT opció

  

Mechanikus vagy elektro-hidraulikus szabályozóegységek. A választás az Öné.

A nagy teljesítményű első függesztőművel akár 2880 kg is emelhető. Egyéb választ-
ható funkciók: ComfortPack, kiegészítő elülső segédhidraulika-szeleppel.

Lenyűgöző tulajdonságok: akár 7000 kg emelőképesség, III. kategória,  
elektronikus függesztőmű-szabályozás az alapfelszereltség részeként.

Akár 4 sebességes hátsó TLT, automatikus TLT funkció. 1000 ford./perc fordulatszámú 
első TLT (opció).

Az új 6-os sorozat traktorai a hidraulikus rendszereknél tudják igazán megmu-
tatni, milyen sokféle különböző munkaeszköz kezelésére képesek. A rendsze-
rek az egyedi igények szerint konfigurálhatók. Háromféle hidraulikakonfigurá-
ció közül lehet választani: (1) 90 l/perc teljesítményű, nyitott központú 
rendszer mechanikus szabályozóegységekkel, (2) 120 l/perc teljesítményű, 
terhelésérzékelős rendszer mechanikus szabályozóegységekkel, (3) 120 l/perc 
teljesítményű, terhelésérzékelős rendszer elektronikus szabályozóegységek-
kel. A három alapkonfiguráción belül legalább 22-féle választható felszereltség 
áll rendelkezésre - lehet választani például három mechanikus szabályozóegy-
séget, öt kettős működésű szabályozóegység teljes elektro-hidraulikus vezér-
lését, első függesztőművet (ComfortPack funkcióval) és homlokrakodót.  
A gyári beépítésű első függesztőmű opcionális tartozék. Ez szintén három ver-
zióban áll rendelkezésre: mechanikusan vagy elektro-hidraulikusan szabályo-
zott, illetve ComfortPack funkcióval kiegészített változat. Az elülső függesz-
tőmű maximális teherbírása 2880 kg. Az elektro-hidraulikus szabályozású 
hátsó függesztőművel akár 7000 kg is emelhető.

Alapkivitelben a PowerShift verzió 4 (540, 540ECO, 1000 és 1000ECO), a TTV 
verzió pedig 3 sebességfokozattal ellátott hátsó TLT-vel van felszerelve.  
Az 1000 ford./perc fordulatszámú első TLT és a menetsebesség-arányos TLT 
opcióként rendelhető. Az automatikus TLT funkció az alapfelszereltség része. 
Ez kapcsolja ki és be a TLT-t az emelőszerkezet pozíciójától függően. Az új 6-os 
sorozat modelljeiből mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.  
A munkaeszközöket az igényei szerint választhatja meg. 
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KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK. 
AMIKOR MÉG TÖBBRE VAN SZÜKSÉG.

28-29
KIEGÉSZÍTŐ  
FELSZERELÉSEK



  

1

2

3

Homlokrakodó 
képe?

4

5

6

Különböző hidraulikakonfigurációk 22-féle választható 
felszereltséggel, pl. első függesztőmű ComfortPack 
funkcióval.

A még sokoldalúbb használhatóság érdekében opcionális 
első TLT.

A 33 600 lumenes LED-lámpacsomagok éjszaka is nappali 
fényviszonyokat teremtenek.

A homlokrakodót kérésre a gyárban szerelik fel.

Agrosky vevőegység. Minden GPS-korrekciós jel egyetlen 
eszközzel fogadható.

Stop&Go funkció és SDD gyorskormányzási rendszer.

A DEUTZ-FAHR új 6-os sorozatú modelljeihez gyári tartozékok széles 
választéka érhető el a különféle célokra való használhatóság, illetve a 
maximális kényelem érdekében.  Legyen szó akár első pótsúlyokról, első 
hidraulikus rendszerről, első TLT-ről, homlokrakodó-konzolról, LED-lám-

parendszerekről vagy precíziós gazdálkodási rendszerekről - az eredeti 
felszerelések garantálják a tökéletes illeszkedést és a kiváló minőséget. 
Ha egyedi igényei volnának, a Deutz-Fahr márkakereskedők készséggel 
segítenek. 



30-31
BETAKARÍTÁS



A BETAKARÍTÁSI SZEZON VÉGEZTÉVEL 
AZT FOGJA ÉREZNI, HOGY MEGÉRTE  
A TRAKTOR TECHNOLÓGIAI FELSZERELT-
SÉGÉT AZ EGYEDI MUNKAKÖRÜLMÉ-
NYEKHEZ IGAZÍTANI.  
EGYETLEN TRAKTORGYÁRTÓ SEM KÍNÁL 
ANNYI OPCIÓT, MINT A DEUTZ-FAHR  
A 6-OS SOROZATHOZ.



32-33
MŰSZAKI  
ADATOK

Műszaki adatok AGROTRON 6-OS SOROZAT
6120 TTV 6130 TTV 6140 TTV

MOTOR
Gyártó Deutz Deutz Deutz
Típus TCD 3,6 L04 TCD 3,6 L04 TCD 3,6 L04
Károsanyag-kibocsátási szint Tier 4Final 4-es károsanyag-kibocsátási szint (Tier 4Final) 4-es károsanyag-kibocsátási szint (Tier 4Final)

Hengerek száma / Hengerűrtartalom db/cm³ 4/3620 4/3620 4/3620
Furat / löket mm 98/120 98/120 98/120
Töltőlevegő-visszahűtővel ellátott turbófeltöltő
Deutz Common Rail (DCR) rendszer befecskendezési 
nyomása

bar 1600 1600 1600

Max. teljesítmény 2000 ford/percnél kW / Le 92,8/126 95,3/130 100,1/136
Max. nyomaték rásegítéssel 2000 ford/percnél kW / Le - 99,2/135 105/143
Névleges teljesítmény (2200 ford./perc fordulatszámon) kW / Le 88/120 91,8/125 95,2/130
Maximális nyomaték 1600 ford./perc fordulatszámon Nm 500 526 544
Nyomatékemelkedés % 31% 32% 32%
Viszkokuplungos ventilátor -
Elektronikus viszkokuplungos ventilátor
Kipufogógáz-visszavezetés (EGR) Külső, folyadékhűtéses Külső, folyadékhűtéses Külső, folyadékhűtéses
Kipufogógáz-utókezelés DOC + SCR DOC + DPF + SCR DOC + DPF + SCR
Hidraulikus motorfék  
Üzemanyagtartály űrtartalma liter 185 185 185
AdBlue-tartály kapacitása liter 12 12 12
TTV SEBESSÉGVÁLTÓ
Gyártó SDF SDF SDF
Típus T5431 CVT T5451 CVT T5451 CVT

Elektro-hidraulikus Powershuttle irányváltó
5-féle módosítható beállítással

Sebességtartományok Sz.
2 (szántóföld / szállítás) 

elektro-hidraulikus vezérlés
2 (szántóföld / szállítás) 

elektro-hidraulikus vezérlés
2 (szántóföld / szállítás) 

elektro-hidraulikus vezérlés

Max. sebesség km/h 50 (40 km/h gazdaságos motorfordulaton) 50 (40 km/h gazdaságos motorfordulaton) 50 (40 km/h gazdaságos motorfordulaton)

PowerZero rendszer
Hidraulikus rögzítőfék
Négykerékhajtás elektro-hidraulikus kapcsolással  
Differenciálzár elektro-hidraulikus kapcsolással 
első és hátsó
ASM rendszer
Első tengely SDF 2 SDF 2.5 SDF 2.5
Elsőtengely-rugózás
Hátsó TLT: 540/540 ECO/1000 
Első TLT: 1000
HIDRAULIKA-RENDSZER
Áramlási sebesség liter/perc 90 nyitott központú / 120 terhelésérzékelős 90 nyitott központú / 120 terhelésérzékelős 90 nyitott központú / 120 terhelésérzékelős

Hátsó kiegészítő szabályozóegységek Sz.
3 / 4 mechanikus 3 / 4 mechanikus 3 / 4 mechanikus

4/5 elektro-hidraulikus 4/5 elektro-hidraulikus 4/5 elektro-hidraulikus
Elektronikus vezérlésű hátsó függesztőmű (EHR)

Hátsó függesztőmű emelőképessége kg
5000 5000

7000
7000 (kiegészítő emelőhengerrel) 7000 (kiegészítő emelőhengerrel)

Hátsó függesztőmű kategóriája II / III II / III II / III
Első függesztőmű
Első függesztőmű emelőképessége kg 2880 2880 2880
Pneumatikus pótkocsifékező rendszer
„Light and Ready” világítás- és előkészítő készlet a  
homlokrakodóhoz
Hidraulikus pótkocsifék 
FÜLKE

Fülkerugózás
Hidro-szilentblokkos / mechanikus / 

pneumatikus
Hidro-szilentblokkos / mechanikus / 

pneumatikus
Hidro-szilentblokkos / mechanikus /

pneumatikus
Műszerfal InfoCentrePro InfoCentrePro InfoCentrePro

8" iMonitor
Vezetőülés Mechanikus / légrugós Mechanikus / légrugós Mechanikus / légrugós
Légkondicionálás

Napfénytető
Leeső tárgyak ellen védő (FOPS) tető 
LED-munkalámpák 
SDD kormányrendszer 
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK 
Tengelytáv (A) mm 2540 2550 2550
Hosszúság (B) mm 4428 4428 4428
Magasság (C: a hátsó tengely középvonalától a tetőig) mm 2025 2025 2025
Maximális megengedett össztömeg kg 8000 9000 9000

: Alapfelszerelés   : Opcionális   -: Nem elérhető
*: alap- vagy opcionális felszereltségtől függően.
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*Min. hossz: a motorháztetőtől a felső állásban lévő hátsó emelőkarig / Max. hossz: az első függesztőkaroktól és az 1000 kg-os első pótsúlyoktól az alsó állásban lévő hátsó emelőkarig 
**Min–max: a gumiabroncsoktól és a felszereltségtől függően

A műszaki adatok és a képek csak tájékoztató jellegűek. Az igényeknek leginkább megfelelő termékek biztosítása érdekében a DEUTZ-FAHR fenntartja a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül 
történő módosításának jogát.

Max. sebesség 50 km/h, ahol megengedett. 40/50 km/h végsebesség csökkentett motorfordulatszámon, gumiabroncstól függően.



34-35
MŰSZAKI  
ADATOK

Műszaki adatok AGROTRON 6-OS SOROZAT
6120 POWERSHIFT 6130 POWERSHIFT 6140 POWERSHIFT

MOTOR
Gyártó Deutz Deutz Deutz
Típus TCD 3,6 L04 TCD 3,6 L04 TCD 3,6 L04
Károsanyag-kibocsátási szint Tier 4Final 4-es károsanyag-kibocsátási szint (Tier 4Final) 4-es károsanyag-kibocsátási szint (Tier 4Final)

Hengerek száma / Hengerűrtartalom db/cm³ 4/3620 4/3620 4/3620
Furat / löket mm 98/120 98/120 98/120
Töltőlevegő-visszahűtővel ellátott turbófeltöltő
Deutz Common Rail (DCR) rendszer befecskendezési 
nyomása bar 1600 1600 1600

Max. teljesítmény 2000 ford./percnél kW / Le 92,8/126 95,3/130 100,1/136
Max. nyomaték rásegítéssel 2000 ford./percnél kW / Le - 99,2/135 105/143
Névleges teljesítmény (2200 ford./perc fordulatszámon) kW / Le 88/120 91,8/125 95,2/130
Maximális nyomaték 1600 ford./perc fordulatszámon Nm 500 526 544
Nyomatékemelkedés % 31% 32% 32%
Viszkokuplungos ventilátor -
Elektronikus viszkokuplungos ventilátor
Kipufogógáz-visszavezetés (EGR) Külső, folyadékhűtéses Külső, folyadékhűtéses Külső, folyadékhűtéses
Kipufogógáz-utókezelés DOC + SCR DOC + DPF + SCR DOC + DPF + SCR
Hidraulikus motorfék  
Üzemanyagtartály űrtartalma liter 185 185 185
AdBlue-tartály kapacitása liter 12 12 12
POWERSHIFT SEBESSÉGVÁLTÓ
Gyártó SDF SDF SDF
Típus  T5430 T5450  T5450
Elektro-hidraulikus Powershuttle irányváltó  
5-féle módosítható beállítással � � �

5 fokozatú sebességváltó tripla Powershift fokoza-
tokkal � � �

Fokozatok száma Előre+Hátra  30+30   30+30   30+30  
Fokozatok száma lassító áttétellel és  
szuper mászófokozattal Előre+Hátra  60+60   60+60   60+60  

Max. sebesség   km/h   50 (40 km/h gazdaságos motorfordulaton)   50 (40 km/h gazdaságos motorfordulaton)   50 (40 km/h gazdaságos motorfordulaton)  

Stop&Go rendszer � � �

Hidraulikus rögzítőfék  � � �

Négykerékhajtás elektro-hidraulikus kapcsolással  � � �

Differenciálzár elektro-hidraulikus kapcsolással, 
első és hátsó  � � �

ASM rendszer  - � �

Első tengely   SDF 2   SDF 2.5  SDF 2.5
Elsőtengely-rugózás  
Hátsó TLT: 540/540 ECO/1000/1000 ECO � � �

Első TLT: 1000 
HIDRAULIKA-RENDSZER
Áramlási sebesség liter/perc 90 nyitott központú / 120 terhelésérzékelős 90 nyitott központú / 120 terhelésérzékelős 90 nyitott központú / 120 terhelésérzékelős

Hátsó kiegészítő szabályozóegységek Sz.
3 / 4 mechanikus 3 / 4 mechanikus 3 / 4 mechanikus

4/5 elektro-hidraulikus 4/5 elektro-hidraulikus 4/5 elektro-hidraulikus
Elektronikus vezérlésű hátsó függesztőmű (EHR)

Hátsó függesztőmű emelőképessége kg
5000 5000

7000
7000 (kiegészítő emelőhengerrel) 7000 (kiegészítő emelőhengerrel)

Hátsó függesztőmű kategóriája II / III II / III II / III
Első függesztőmű
Első függesztőmű emelőképessége kg 2880 2880 2880
Pneumatikus pótkocsifékező rendszer
„Light and Ready” világítás- és előkészítő készlet a 
homlokrakodóhoz
Hidraulikus pótkocsifék
FÜLKE

Fülkerugózás
Hidro-szilentblokkos / mechanikus / 

pneumatikus
Hidro-szilentblokkos / mechanikus / 

pneumatikus
Hidro-szilentblokkos / mechanikus /

pneumatikus
Műszerfal InfoCentrePro InfoCentrePro InfoCentrePro

8" iMonitor
Vezetőülés Mechanikus / légrugós Mechanikus / légrugós Mechanikus / légrugós
Légkondicionálás

Napfénytető
Leeső tárgyak ellen védő (FOPS) tető 
LED-munkalámpák 
SDD kormányrendszer 
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK 
Tengelytáv (A) mm 2540 2550 2550
Hosszúság (B) mm 4428 4428 4428
Magasság (C: a hátsó tengely középvonalától a tetőig) mm 2025 2025 2025
Maximális megengedett össztömeg kg 8000 9000 9000

: Alapfelszerelés   : Opcionális   -: Nem elérhető
*: alap- vagy opcionális felszereltségtől függően.



B

A

C

*Min. hossz: a motorháztetőtől a felső állásban lévő hátsó emelőkarig / Max. hossz: az első függesztőkaroktól és az 1000 kg-os első pótsúlyoktól az alsó állásban lévő hátsó emelőkarig 
**Min–max: a gumiabroncsoktól és a felszereltségtől függően

A műszaki adatok és a képek csak tájékoztató jellegűek. Az igényeknek leginkább megfelelő termékek biztosítása érdekében a DEUTZ-FAHR fenntartja a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül 
történő módosításának jogát.

Max. sebesség 50 km/h, ahol megengedett. 40/50 km/h végsebesség csökkentett motorfordulatszámon, gumiabroncstól függően.
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A DEUTZ-FAHR a                    márkaneve. 

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


