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Konfigurálhatóság a javából. 
 

A LEGÚJABB DEUTZ-FAHR 
5-ÖS SOROZAT.

5-ÖS SOROZAT

Fordulékony és dinamikus
Az új DEUTZ-FAHR 5-ös sorozat a jelenleg a közepes 
teljesítményű kategóriában elérhető legmodulárisabb 
kialakítású és legrugalmasabb traktormodellekből áll. Ezen 
gépek elképesztő fordulékonyságát és dinamikus kezelhetőségét 
a nagy kikormányzási szög és még számos más olyan innovatív 
megoldás teszi lehetővé, mint például az állítható reakciójú 
PowerShuttle, az SDD rendszer, a Stop&Go és az automata 
funkcióval kiegészített Powershift váltó (APS). 

Egyedülálló kényelem 
Az új gépsorozat fülkéjének kiemelkedő kényelmét olyan 
funkciók biztosítják, mint az új hidro-szilentblokkos 
fülkefelfüggesztés, a légrugós ülések, a minden irányban 
állítható kormányoszlop, az utasülés, a tetőablak, a DAB+ 
rádió, a két darab USB-port, a praktikus okostelefon-tartó, 
a hatékony légkondicionáló rendszer és az akár 16 darab 
munkalámpa.



Kategóriájában verhetetlen  
hatékonyság és biztonság 
Minden feladatot minden eddiginél hatékonyabbá és termelékenyebbé 
tesz az alacsonyabb, gazdaságos motorfordulatszám mellett elérhető 
maximális menetsebesség, a 3 menettartományú Powershift HML 
sebességváltó automata Powershift (APS) funkcióval, a mind a négy 
keréknél alkalmazott nedves tárcsafékek, a hidraulikus rögzítőfék (HPB) 
és az automatikus TLT be- és kikapcsolási funkció.
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A DEUTZ-FAHR 5-ös sorozat a kategória legmodulárisabb, legjobban 
konfigurálható és legrugalmasabb modelljeiből áll, hogy valamennyi 
felhasználó egyéni igényeire szabott, ideális megoldást kínáljon.
 
A DEUTZ-FAHR 5-ös sorozat modelljei tökéletes megoldást 
nyújtanak a szántóföldi munkák, sorközművelés, szénabálázás, 
tehénistállóban végzett munkák és a helyhez kötött feladatok 
elvégzése során. A traktorok rendkívüli sokoldalúságát számos 
kiemelkedő tulajdonság gyarapítja, mint például az elektro-
hidraulikusan kapcsolható differenciálzárak, összkerékhajtás és TLT 

kapcsolása, az elektronikusan vezérelt hátsó függesztőmű, a mind a 
négy szabványos fordulatszámra beállítható TLT a külön erre szolgáló 
kihajtótengely révén elérhető menetsebesség-arányos fordulatszámú 
üzemmóddal kiegészítve, az akár 90 l/perc térfogatáramra képes, 
legfeljebb 8 hátsó csatlakozóval rendelkező hidraulika-rendszer, az 
Automatic Powershift (APS) funkcióval ellátott HML sebességváltó, 
a mászó- és szuper mászófokozatok választéka, a két, a felhasználó 
által beállítható és előhívható elmentett motorfordulatszám, a 
létező összes felhasználási területhez megfelelő abroncsméretek és a 
nyomtávok széles választéka, valamint a rendkívüli szabad magasság.

Rendkívül sokoldalú
FARMotion 35 és FARMotion 45 motorok, 
akár 60+60 fokozatú sebességváltók, akár 
90 l/min hidraulikaolaj-térfogatáram, 4 TLT-
fordulatszám, elektronikus hátsó függesztőmű, 
elektro-hidraulikus funkciók, függesztőművek 
és TLT-k a traktor hátulján és elején egyaránt, 
homlokrakodó-előkészítés.



SOKOLDALÚSÁG
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Az új DEUTZ-FAHR 5-ös 
sorozat: ideális megoldás 
minden célra. 
 



Kifejezetten mezőgazdasági célra kifejlesztve. 
 

MOTOR.
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Az új FARMotion motorcsalád, amellett, hogy megfelel a Stage V ká-
rosanyag-kibocsátási előírásoknak, rendkívül kis helyigényű is. Ez lehe-
tővé tette, hogy a traktor rövid, előrefelé lejtő motorháztetőt kapjon, 
amely nagyszerű kilátást tesz lehetővé a vezetőülésből, és nagy kikor-
mányzási szögeket garantál. Az új DEUTZ-FAHR 5-ös sorozat gépei 
3 hengeres FARMotion 35 vagy 4 hengeres FARMotion 45 motorral 
szerelhetők fel - az előbbit a jobb fordulékonyság és mozgékonyság 
jellemzi, az utóbbi pedig kifejezetten a nagyobb vonó,- illetve emelő-
erőt igénylő feladatokhoz ideális.

Hatékonyság
A közös nyomócsöves befecskendezés, amely akár 2000 bar nyomásra 
is képes és teljesen elektronikusan vezérelt, a hatékonyabb porlasztás 
révén javítja az égés hatásfokát, csökkentve az üzemanyag-fogyasz-
tást, zajszintet és károsanyag-kibocsátást. A magas befecskendezési 
nyomás lehetővé teszi azt is, hogy a motor gyorsabban reagáljon a 

hirtelen bekövetkező, jelentős terhelésváltozásokra. Egy külön erre 
a célra kifejlesztett elektronikus vezérlőegység (ECU) folyamatosan 
valós időben optimalizálja a befecskendezett üzemanyag mennyisé-
gét a motor fordulatszámának és terhelésének függvényében. Az ECU 
tartalmaz egy fordulatszám-vezérlő funkciót is, amely lehetővé teszi a 
kezelő számára, hogy beállítsa, elmentse, majd a memóriából előhívja 
a motor alsó és felső fordulatszám-határértékeit bizonyos feladatok 
elvégzéséhez, illetve, hogy állandó szinten tartsa a motor fordulatszá-
mát.

Megnövelt teljesítmény
Az optimalizált nyomaték- és teljesítménygörbék révén a motor gyor-
sabban reagál a terhelésváltozásokra, és kisebb fordulatszámon is job-
ban kihasználható a teljesítménye. A sorozat csúcsát jelentő 5125-ös 
modell maximális teljesítménye 126 LE, nyomatéka pedig 517 Nm.
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  5125-ös motor adatai.

 FARMotion 45 motor.

Főbb jellemzők 
 

• Stage V kompatibilis.
• Elektronikus, közös nyomócsöves nagynyo-

mású befecskendező rendszer.
• Két, a felhasználó által beállítható elmentett 

motorfordulatszám.
• Egyszerű karbantartás.
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Főbb jellemzők 
 

• Moduláris koncepció.
• 3 fokozatú Powershift APS-sel.
• PowerShuttle állítható reakcióval és Stop&Go-val.
• Akár 4-féle TLT-fordulatszám.

 Powershift sebességváltó-kapcsolás és APS vezérlés.  Powershuttle állítható reakcióval.  Első és hátsó TLT, elektro-hidraulikus kapcsolással és 
automata TLT funkcióval.
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A moduláris koncepciónak megfelelően az új DEUTZ-FAHR 5-ös sorozat minden választható 
hajtáslánc-változata egy 5 sebességes sebességváltó-egységen alapul, amely az opciók 
széles választékával kombinálható, hogy minden felmerülő igényre tökéletes megoldás 
legyen összeállítható. Az első opció a szinkronizált mechanikus irányváltó és a hidraulikus 
PowerShuttle irányváltó közötti választási lehetőség, míg ezzel egyidejűleg két vagy három 
Powershift sebességtartomány is választható. Mindkét változat 40 km/órás sebességet képes 
elérni csökkentett motorfordulatszámon. A további opciók közé tartozik a mászó és szuper 
mászófokozat, amelyek nemcsak megduplázzák a rendelkezésre álló előre- és hátrameneti 
sebességek számát, hanem lehetővé teszik a traktor számára, hogy a motor maximális névleges 
teljesítményhez tartozó fordulatszáma mellett lenyűgözően alacsony, akár 300 méter/órás 
menetsebességgel is dolgozhasson. A HML sebességváltók mostantól Automatic Powershift 
(APS) funkcióval is elérhetők, amely a motorterhelésnek megfelelően, automatikusan 
kiválasztja az ideális Powershift sebességtartományt. A PowerShuttle másik fontos funkciója 
a méltán elismert Stop&Go funkció.

A TLT-t egy elektro-hidraulikus működtetésű, többtárcsás nedves tengelykapcsoló vezérli, 
amely egyetlen gombnyomással aktiválható, így a körülményektől függetlenül mindig 
zökkenőmentes és pontos össze- és szétkapcsolást tesz lehetővé. A hátsó sárvédőkre szintén 
szerelhetők külső TLT-vezérlőszervek. A TLT hajtású munkaeszközökkel végzett munka most 
minden eddiginél termelékenyebb, mivel minden lehetséges fordulatszám (540 / 540-540E 
/ 540-540E-1000-1000-1000E) beállítható, és a TLT tengelyek is gyorsan cserélhetők. A 
menetsebesség-arányos TLT teljesen független kihajtótengellyel rendelkezik, míg opcionálisan 
1000 ford./perc fordulatszámú első TLT is rendelhető. A PTO AUTO (Automata TLT) funkció 
pedig a TLT automatikus be- és kikapcsolására használható az elektronikus hátsó függesztőmű 
helyzetétől függően.

ERŐÁTVITEL ÉS TLT.
Páratlan konfigurálhatóság. 
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HIDRAULIKA-RENDSZER ÉS 
FÜGGESZTŐMŰVEK.

Az új DEUTZ-FAHR 5-ös sorozat gépei kétféle, bármely felhasználási terület igényeit kielégítő alap-hidraulikarendszerrel érhetők el: az 
egyik 55 l/perc kapacitású egyszivattyús, a másik pedig egy 90 l/perc kapacitású kétszivattyús, „Igénykövető” elektronikus rendszer, amely 
a maximális hidraulikateljesítményt csak akkor szolgáltatja, amikor arra tényleg szükség van. Ezenkívül az új 5-ös sorozat kormányművét 
minden esetben egy külön, független, 40 l/perc teljesítményű szivattyú látja el szervoolajjal. Minden traktor alapfelszereltségként két 
(vagy opcionálisan három) mechanikus vezérlésű, kettős működésű, áramlásszabályozóval és szabad visszatérő ággal ellátott hátsó 
hidraulikaszeleppel van felszerelve. Opcionálisan egy további, a vezetőülésből elektro-hidraulikusan, billenőkapcsolóval vezérelhető, 
kettős működésű kétállású hátsó elosztó is rendelhető, így összesen akár 4 darab hátsó hidraulikaszelep is rendelkezésre állhat. Minden 
mechanikus elosztó vezérlőkarja mechanikus „arretáló” funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi az olaj térfogatáramának állandó 
szintre való beállítását.

A nagy teljesítményű hátsó függesztőmű, amely kiváló pontosságáról és nagyszerű hatékonyságáról ismert, kategóriájában verhetetlen 
teljesítményt kínál. Az új DEUTZ-FAHR 5-ös sorozat alapfelszereltségként a bevált mechanikusan vezérelt hátsó függesztőművel 
rendelkezik, de felszerelhető a teljesen elektronikus vezérlésű változattal is, amely számos praktikus extra funkciót vezet be, mint 
például a maximális emelési magasság korlátozását, a leengedési sebesség szabályozását, a rezgéscsillapító rendszert és az AUTO TLT 
funkciót. A hátsó függesztőmű maximális teherbírása (modelltől függően) meghaladja az 5400 kg-ot, és II. kategóriájú hárompont-
függesztéssel rendelkezik. Opcióként gyárilag felszerelt, 2100 kg teherbírású első függesztőmű is rendelhető.

• Kétszivattyús, 90 l/perc teljesítményű hidraulika.
• Akár 4 darab kettős működésű hátsó hidraulikaszelep.
• Külön, független kormányszervo-szivattyú, akár 40 l/perc térfogatárammal.
• Elektronikus hátsó függesztőmű.
• 5425 kg maximális emelőképesség.
• Első függesztőmű is rendelhető.

Főbb jellemzők 
 

A kategóriájában verhetetlen teljesítmény és rendkívüli 
konfigurálhatóság. 
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 Hátsó függesztőmű és hidraulika-csatlakozók. Külső vezérlőszervek a hátsó függesztőmű és a TLT 
számára.

 A hátsó függesztőmű és hidraulika vezérlőkarjainak 
ergonomikus elrendezése. 
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Egy modern, fényűző fülke mindössze 4 oszloppal. 
 

TOPVISION FÜLKE.
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 DAB+ rádió Bluetooth kapcsolattal és USB csatlakozóval.  Háttérvilágítással ellátott jobb oldali konzol a tökéletes éjszakai láthatóságért. 

A korszerű, 4 oszlopos kialakítás, a nagyméretű fülkeablak és az 
egy darabból álló motorháztető lejtős vonalvezetése minden 
körülmények között, még éjszaka is zavartalan kilátást biztosít minden 
irányban - az új tetőre szerelhető, akár 12 darab nagy teljesítményű 
LED-es munkalámpa (6 elöl + 6 hátul) révén. Az új TopVision fülke 
kiemelkedő kényelmi színvonalat kínál, olyan funkciókkal kiegészítve, 
mint az innovatív hidro-szilentblokkokra szerelt fülke, amely a 
hagyományos fülkerögzítéshez képest akár 40%-kal csökkenti a 
kezelőre ható rezgéseket.
A minden irányban állítható, teleszkópos kormányoszlopnak és a 
több irányban állítható rugózott ülésnek köszönhetően bármilyen 
magasságú gépkezelő számára tökéletes vezetési pozíciót kínál. Az 
alacsony zajszint, a kiváló minőségű burkolatok és az ergonomikusan 

elrendezett kezelőszervek és műszerek kifogástalanul kényelmes 
munkakörnyezetté teszik ezt a fülkét. A számos egyéb opció között 
megtalálható egy gyárilag beépített konzol, amire monitor, vagy a 
munkagépek vezérléséhez szükséges más kiegészítő eszköz szerelhető 
fel, egy utasülés, a DAB+ rádiórendszer, számos elektromos csatlakozó 
(köztük a két darab USB-aljzat), valamint a praktikus okostelefon- és 
pohártartó.
A nyitható szélvédő és a hátsó ablak kiváló szellőzést biztosít, míg a 
belső tér nyári forróságban történő hűvösen tartása érdekében egy 
hatékony, 10 légbeömlővel ellátott légkondicionáló rendszer került 
beépítésre, amely speciális szűrőkön keresztül tisztított levegőt juttat 
a fülkébe (opcióként aktívszenes szűrők is rendelhetők).
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SDF OKOS GAZDÁLKODÁSI 
MEGOLDÁSOK.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek valós időben, időtől és helyzettől függetlenül betekintést nyerhessenek az új 5-ös 
sorozatú gépük adataiba, az új 5-ös sorozat tagjai CTM modullal is felszerelhetők. A CTM modul egy korszerű adatátviteli 
eszköz, amely a traktor és a gazdaság, vagy a világ bármely részén lévő bármely más végpont összeköttetésére szolgál. 
A CTM integrált e-SIM modullal van felszerelve, amely lehetővé teszi a különböző alkalmazások számára szükséges 
adatok küldését és fogadását (pl. adatátvitel a CAN buszról).
 
Az SDF okos gazdálkodási megoldások részeként az SDF Fleet Management flottakezelő rendszer egy új, digitális, 
böngészőalapú alkalmazást kínál, amely a későbbi döntéshozatali folyamatok megkönnyítése érdekében leegyszerűsíti 
a paraméterek nyomon követését és az adatgyűjtést. Lehetőség nyílik a munkagépek teljesítményadatainak az iroda 
kényelmének elhagyása nélküli, valós idejű megtekintésére, pontos információkat nyújtva a gépek tartózkodási 
helyéről, üzemanyag-fogyasztásáról, átlagsebességéről és ledolgozott üzemóráiról, valamint az aktív hibakódokról és/
vagy a riasztásokról is.

Készen áll a Mezőgazdaság 4.0-ra. 
 

 SDF Fleet Management flottakezelő rendszer.
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HOMLOKRAKODÓ.

A traktor sokoldalúságát tovább bővítő, kifejezetten ehhez a 
géptípushoz készült homlokrakodó.

A homlokrakodó utólagos felszereléséhez kétféle – „Light kit” és 
„Ready kit” elnevezésű – készlet áll rendelkezésre, mindkettő gyárilag 
felszerelve. Mindkét készletnek része egy speciális segédkeret a 
homlokrakodó felszereléséhez, míg a Ready készlet a vezető mellett 
elhelyezett botkormányt és az összes hidraulikus és elektromos 
csatlakozást is tartalmazza. Az első és hátsó tengely közötti megfelelő 
súlyelosztás biztosítása és az első tengely túlzott mechanikai 
igénybevételtől való védelme érdekében külön erre a célra szolgáló 
hátsó pótsúly áll rendelkezésre.
Háromféle homlokrakodó választható: a Solid, az FS és az FZ. Ezen 
rakodók legfontosabb jellemzői és tulajdonságai közé tartoznak: 
a rakodókarok párhuzamosságának mechanikus szabályozása 
Z-kinematikával, valamint billentési, gyorsürítési és vízszintbe 
visszaállítási (RTL) funkciókkal, melyek jelentős időmegtakarítást 
eredményeznek.

Ezek a homlokrakodók a rakodókarokba integrált munkahengerek 
és a lapos kereszttag révén kiváló kilátást biztosítanak előrefelé. 
A hidraulikavezetékek a rakodókar belsejében vannak elvezetve, 
ami megfelelő védelmet nyújt azok számára, továbbá kompakt és 
áttekinthető megjelenést is kölcsönöz a rakodó számára.
A homlokrakodókkal végezhető munka még sokoldalúbbá és 
termelékenyebbé tétele érdekében az 5-ös sorozat felszereltségében 
megtalálható a hidraulikus PowerShuttle irányváltó állítható 
reakcióerősséggel (5 különböző reakciószint), a méltán elismert 
Stop&Go funkció, amely lehetővé teszi, hogy a vezető kizárólag 
a fékpedálokat működtetve, kuplungolás nélkül álljon meg, 
majd induljon el újra a traktorral, az akár 90 l/perc hidraulikus 
térfogatáram, a kiváló kilátást biztosító, üvegezett, FOPS-
kompatibilis tető és a független, külön kormányszervo-szivattyú, 
amely a manőverezhetőséget javító SDD rendszerrel is kiegészíthető.

 Homlokrakodó fix segédkerete Hydro-Fix csatlakozással.

Kifejezetten a DEUTZ-FAHR 5-ös sorozathoz tervezve és 
gyártva. 
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MUNKALÁMPÁK.

Ezeknél a traktoroknál a külső világítás is páratlanul sokoldalúan konfigurálható, így az üzemeltetők kifejezetten az 
adott munka igényeihez igazíthatják gépüket.

Az új lámpacsomag nappali fényviszonyokat teremt 
az éjszakai munkavégzéshez. 
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Figyelmeztető forgófény:  
• 1 vagy 2 darab figyelmeztető forgófény 

• 1 vagy 2 darab LED-es figyelmeztető forgófény

A fülke tetején elhelyezett munkalámpák: 
• Akár 4 darab hátsó + 4 darab első munkalámpa 

• Akár 6 darab LED-es hátsó + 6 darab LED-es első 
munkalámpa

Felső fényszórók az első fülkeoszlopon: 
• Opcióként 2 darab felső fényszóró a fülkeoszlopon 
• Opcióként 2 darab LED-es felső fényszóró a fülke-

oszlopon 

Közúti lámpák: 
• TELJESEN LED-es első és hátsó közúti lámpák

A fülke elülső oszlopain elhelyezett  
munkalámpák: 

• Opcióként 2 darab munkalámpa a fülkeoszlopon 
• Opcióként 2 darab LED-es munkalámpa a  

fülkeoszlopon 

Munkalámpák a motorháztetőn:• Első 
munkalámpák a motorháztetőn 

• LED-es első munkalámpák a motorháztetőn 

Első fényszórók a motorháztetőn: 
• Első fényszórók  

• LED-es első fényszórók



Minden, amire csak szüksége lehet. 
 

OPCIONÁLIS 
FELSZERELTSÉG.
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A tartozékok és az opciók széles választéka lehetővé teszi az 
üzemeltetők számára, hogy a saját igényeikre szabott, ideális gépet 
állíthassanak össze

A számos rendelkezésre álló opció között szinte minden lehetséges 
hidraulikus és légfékes pótkocsifékező rendszer is megtalálható, így 
ez a traktorcsalád ideális megoldást kínál még a különösen nagy 
teherbírást igénylő szállítási feladatokhoz is. Az 5115-ös és 5125-ös 
modellek hidraulikus rögzítőfékkel (HPB) is felszerelhetők, amely 
a hagyományos rendszer fékerejének 250%-át nyújtja, ezáltal a 
traktort még meredek emelkedőkön és nagy terhelés mellett is 
biztonságosan rögzíti. Ez az innovatív megoldás a hagyományos 
rendszerhez képest jelentős mértékben, 1,5 kW-tal (kb. 2 LE) csökkenti 

a teljesítményveszteséget, maximalizálva a gép hatékonyságát és 
üzemanyag-megtakarítást is garantálva.
A gépcsalád sokoldalúságát bővítő további fontos opciók közé 
tartoznak a különböző keréktípusok és -méretek (fix nyomtávú 
keréktárcsa, karimás és állítható nyomtávú keréktárcsa), valamint 
számos engedélyezett gumiabroncs-változat, melyek alkalmasak 
szántóföldi munkák és másodlagos sorközművelési talajmunkák 
elvégzéséhez, valamint közúti használatra is. Különböző első és hátsó 
sárvédő-konfigurációk, valamint egy darabból álló és függesztett 
első és hátsó pótsúlyok, illetve a hátsó kerekekre szerelhető gyűrűs 
pótsúlyok is rendelhetők. Végül, a DEUTZ-FAHR 5-ös sorozat 
modelljei útkarbantartási feladatok ellátására speciális, feltűnő 
narancssárga színben is rendelhetők.

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG - 21

  Kommunális kivitel.

 Keskeny gumiabroncsok sorközművelési célokra.

 Hidraulikus rögzítőfék (HPB).



22 - MŰSZAKI ADATOK

Műszaki adatok 5095 5100 5105 5115 5125
MOTOR

Típus FARMotion 45 FARMotion 35 FARMotion 45

Károsanyag-kibocsátási szint Szint Stage V

Levegőellátás Töltőlevegő-visszahűtős turbófeltöltő

Befecskendezés @ nyomás Típus Közös nyomócsöves (common rail) @ 2000 bar

Hengerek száma / Hengerűrtartalom db/cm3 4 / 3849 3 / 2887 4 / 3849

Max. teljesítmény 2000 ford./perc fordulatszámon kW / LE 70 / 95 75 / 102 78 / 106 85 / 116 93 / 126

Névleges teljesítmény (2200 ford./perc fordulatszámon) kW/LE 66,4 / 90 71,1 / 97 74 / 101 80,6 / 110 88,2 / 120

Maximális nyomaték 1400 ford./perc fordulatszámon Nm 389 417 433 472 517

Nyomatékemelkedés % 35 35 35 35 35

Üzemanyagtartály / AdBlue tartály l 135 / 8 145 / 10

ERŐÁTVITEL

Mechanikus irányváltó � � � � �

PowerShuttle irányváltó, Stop&Go funkcióval     

Max. sebesség 40 km/h gazdaságos fordulatszámon

MECHANIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ

Fokozatszám sz. 10 + 10 vagy 20 + 20 mászófokozattal és felezővel

HI-LO CSOPORTVÁLTÓ

Fokozatszám sz. 20 + 20 vagy 40 + 40 mászófokozattal és felezővel

3 POWERSHIFT (HML) CSOPORTVÁLTÓ

Fokozatszám sz. 30 + 30 vagy 60 + 60 mászófokozattal és felezővel

TLT

Elektro-hidraulikus kapcsolás � � � � �

TLT fordulatszámok 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E

Menetsebesség-arányos TLT     

Első TLT, 1000 ford./perc     

FÜGGESZTŐMŰ

Mechanikus hátsó függesztőmű � � � � �

Elektronikus hátsó függesztőmű     

Emelőképesség hátul (alapfelszereltség/opcionális) kg 3600 / 4525 3600 / 4525 3600 / 4525 3600 / 4855 4855 / 5410

Hátsó függesztőmű kategóriája Kat. II II II II II

Első függesztőmű (2100 kg)     

HIDRAULIKA

Egyszivattyús hidraulika (STD) l/perc 55 55 55 55 55

Kétszivattyús hidraulika elektronikus „igénykövető” rendszerrel (opció) l/perc 90 90 90 90 90

Hátsó segédhidraulika-szelepek sz. 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4

FÉKEK

4 kerékre ható fékrendszer � � � � �

Mechanikus rögzítőfék � � � � �

Hidraulikus rögzítőfék (HPB) - - -  

Hidraulikus pótkocsifék     

Pneumatikus (lég-) pótkocsifék     

ELSŐ TENGELY

Kikormányzási szög ° 50 50 50 55 55

Elektro-hidraulikusan kapcsolható négykerékhajtás és differenciálzár � � � � �

Külön, független kormányszervo-szivattyú � � � � �

SSD kormányáttétel-csökkentés     
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A műszaki adatok, számok és ábrák csak tájékoztató jellegűek. Az Önök igényeinek leginkább megfelelő termékek biztosítása érdekében a DEUTZ-FAHR fenntartja a műszaki 
adatok előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát.
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Műszaki adatok 5095 5100 5105 5115 5125
VEZETŐFÜLKE

Üvegezett tető     

Manuális klíma     

Aktívszenes pollenszűrő     

Légrugózású ülés     

Utasülés     

Nyitható első ablakok     

LED-es munkalámpák     

DAB rádió Bluetooth kapcsolattal és USB csatlakozóval     

Monitor- és eszköztartó konzol     

Külső vezérlőszervek a hátsó sárvédőn (a hátsó függesztőmű és a TLT kezeléséhez)     

KÜLÖNLEGES GYÁRI GUMIABRONCSOK (a mezőgazdaságban használatos szabványos méreteken kívül)

Kommunális célú gumiabroncsok Méret Első: 230/95 R32" | Hátsó: 270/95 R44" Első: 270/95 R32" | Hátsó: 270/95 R46"

Kommunális célú gumiabroncsok 1498–1898 1496–2008

Kommunális célú gumiabroncsok Méret - Első: 400/80 R24" | Hátsó: 480/80 R34"

� = alapfelszereltség    = opcionális   – = nem elérhető

Műszaki adatok 5095 5100 5105 5115 5125
MÉRET

Első gumiabroncsméret Méret 380/85 R24” 420/70 R24”

Hátsó gumiabroncsméret Méret 420/85 R34” 480/70 R34”

Tengelytáv (A) mm 2400 2350 2400

Max. hosszúság (B) mm 4407 4357 4407 4436

Teljes magasság (C) mm 2682 2717

A hátsó tengely középvonala és a fülke közötti távolság (D) mm 1932 1967

Szélesség (E) mm 2060 2209

Elülső nyomtáv állítható nyomtávú keréktárcsákkal (min-max) mm 1661–1975 1730–2130

Hátsó nyomtáv állítható nyomtávú keréktárcsákkal (min-max) mm 1602–2002 1706–2106

Tömeg kg 3950 3800 3950 4250 4350

Megengedett összes terhelés kg 6500 7000 7500



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

A DEUTZ-FAHR az                   cég márkaneve.
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