
5D KEYLINE SOROZAT.

5070D Keyline – 5080D Keyline  
5090D Keyline – 5100D Keyline
STAGE V



MIÉRT NE TERMELHETNE 
GAZDASÁGOSAN?

Mindenféle háztáji munka, könnyebb szállítási műveletek és normál 
kezelhetőségű területek megművelése - az új 5D Keyline sorozat 
modelljei ideálisak a kisebb és idényjellegű gazdaságok számára. 
Ezt a mozgékony és kompakt traktort optimalizált kialakítása és 
alacsony üzemanyag-fogyasztása jellemzi, amely gazdaságos és 
költséghatékony munkavégzést tesz lehetővé. A FARMotion 35 
motort kifejezetten mezőgazdasági felhasználásra fejlesztették ki, 
ezért úgy tervezték, hogy nagy teljesítményt adjon le, megbízható 
legyen, és minimális karbantartást igényeljen. Az 5D Keyline a 
minőséget, a mozgékonyságot és a megbízhatóságot testesíti meg. 

A fülke minden irányba kiváló kilátást biztosít, és a széles ajtóknak 
köszönhetően rendkívül könnyen hozzáférhető. A DEUTZ-FAHR hátsó 
függesztőműveit mindig is nagyra értékelték azért, mert a lehető 
legjobb pontosságot, kezelhetőséget és hatékonyságot nyújtják a 
munkavégzés során. A különböző konfigurációkban elérhető TLT 
fordulatszámoknak köszönhetően az új 5D Keyline sorozat sokoldalú 
és számos célra használható. Mindazon felhasználók számára, akik 
egyszerűen csak gazdaságosan szeretnének dolgozni, az új 5D Keyline 
modellek jelentik a helyes választást.

DEUTZ-FAHR 5D KEYLINE.

Erőátvitel.
Két mechanikus 5 fokozatú 
sebességváltó áll rendelkezésre: 15 + 
15 vagy 30 + 15 (felezővel) fokozatú. 
Mindkét sebességváltót 40 km/h 
végsebességre tervezték, amelyet már 
1800 fordulat/perc fordulatszámnál 
elérnek. Ez üzemanyagot takarít meg, 
és jelentősen csökkenti a zajszintet.   

Motor.
Az 5D Keyline modellek 66–102 LE-s FARMotion 35 motorokkal 
vannak felszerelve, amelyeket kifejezetten mezőgazdasági 
felhasználásra terveztek. A motorok teljesítik a Stage V károsanyag-
kibocsátási besorolás követelményeit. A kipufogógázok utókezelése 
EGR-rendszer, karbantartásmentes DOC katalizátor, DPF szűrő 
és modelltől függően SCR rendszer segítségével történik.   

Hidraulika és függesztőművek.
A munkahidraulikát 56 l/perc térfogatárammal egy nagy teljesítményű, 
nyitott körfolyamú szivattyú táplálja. Ez lehetővé teszi, hogy a mechanikusan 
működtetett hátsó függesztőmű (amely most már az EasyLift rendszerrel is 
elérhető) akár 3500 kg teherbírású legyen. További funkciók működtetéséhez 
az 5D Keyline akár 3 kettős működésű segédhidraulika-szelepet kínál. A 
kormányzást a DEUTZ-FAHR-nál megszokott módon egy külön szivattyú 
táplálja.  

Első tengely.  
A fékrendszer maximális biztonságot és tökéletes 
irányíthatóságot garantál mindenféle helyzetben. 
Minden modell alapfelszereltségének része a 
négykerékfék (olajfürdős tárcsafék) és négykerékhajtás. 
A négykerékhajtás és a 100%-os differenciálzár elektro-
hidraulikus működtetésű. Ez a legjobb módja a motor 
által leadott teljesítmény hajtóerővé alakításának.   

Fülke.
A tágas fülke minden irányba kiváló kilátást biztosít, 
és a széles ajtóknak köszönhetően rendkívül könnyen 
hozzáférhető. Az opcionális üvegezett fülketető több fényt 
biztosít a fülkében, és kiváló kilátást tesz lehetővé felfelé 
a homlokrakodó használata közben. Minden kezelőelem 
ergonomikusan van elrendezve, működtetésük pedig 
magától értetődő.  
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Alacsony fogyasztás a költséghatékony munkavégzés 
érdekében.  
     



A termelékenységre és 
az alacsony üzemeltetési 
költségekre összpontosítva ez 
a traktorsorozat egyszerűen 
sikeresebbé teszi a mindennapi 
munkavégzést. 
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EGYSZERŰEN 
TERMELÉKENY.
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     Motor számadatai, 5100D Keyline.

 Elektronikus kézi gázkar két eltárolható és előhívható motorfordulatszámmal.

   Stage V besorolású FARMotion 35 motorok Common Rail befecskendezéssel és 102 LE-ig 
terjedő teljesítménnyel.

A nagy teljesítményű FARMotion 35 motorok. 
     

EGYSZERŰEN HATÉKONY. Az új 5D Keyline sorozat kompakt motorházteteje alatt 66–102 LE (Stage 
V) teljesítményű, ultramodern, optimalizált lökettérfogatú FARMotion 
35 motorok rejtőznek. Kifejezetten mezőgazdasági használatra 
fejlesztették ki őket. A 2000 bar nyomású elektronikus Common Rail 
befecskendezés és a töltőlevegő-visszahűtős turbófeltöltés garantálja 
a nagy teljesítményt és a nagy nyomatékot minimális üzemanyag-
fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek mellett. A 90 l-es 
üzemanyagtartály elegendő üzemanyagot biztosít ahhoz, hogy hosszú 
munkanapokon se kelljen megállni tankolni.

Az újonnan kifejlesztett, viszkokuplungos ventilátorral és 
PowerCore levegőszűrővel szerelt kompakt hűtő hozzájárul a motor 
hatékonyságához. A hűtőrendszer könnyen hozzáférhető, ami nagyban 
megkönnyíti a karbantartását és tisztítását. Az elektronikus motorvezérlő 
rendszernek köszönhetően a FARMotion 35 motor meggyőző dinamikai 
tulajdonságokkal rendelkezik - élénk, jól reagál és nagy nyomatékot 
biztosít.

Főbb jellemzők  
      

•  Nagy nyomású Common Rail üzemanyag-befecskendezés
•  Fejlett előmelegítő rendszer
•  Egyszerű karbantartás
•  Stage V besorolás

5100D Keyline
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Számos sebességváltó-fokozat és 
különféle TLT-fordulatszám érhető el. 
     

EGYSZERŰEN SOKOLDALÚ. Az új 5D Keyline modellek sokoldalú traktorok. Minden modell 
mechanikus 5 fokozatú sebességváltóval van felszerelve. Két változat 
áll rendelkezésre: egy 15 + 15 fokozatú változat mászófokozattal 298 
m/h (névleges sebességnél) és 40 km/h közötti sebességhez, valamint 
egy 30 + 15 fokozatú változat mászófokozattal és lassító áttétellel 245 
m/h és 40 km/h közötti sebességhez. A 40 km/h végsebesség ECO 
(GAZDASÁGOS) üzemmódban 1800 fordulat/perc fordulatszámon 
érhető el mindkét változat esetében. Ez lehetővé teszi az összes művelet 
pontos és hatékony elvégzését.
A TLT hasonlóan sokoldalú. Három konfiguráció közül lehet választani: 
540/540 ECO, 540/540 ECO/1000 és 540/540 ECO menetsebesség-
arányos TLT-vel.

Ez azt jelenti, hogy minden szóba jöhető munkaeszköz rendkívül 
gazdaságosan üzemeltethető. Ez lehetővé teszi, hogy a kis 
teljesítményigényű munkaeszközöket alacsony motorfordulatszámon 
üzemeltessék az 540 ECO TLT-vel. Ez üzemanyagot takarít meg, és 
tovább fokozza a kezelő kényelmét, mivel a zaj és a rezgések szintje is 
jelentősen alacsonyabb. A TLT mechanikus úton, karral kapcsolható. 
Ez biztosítja a sima, rángatásmentes indítást. A nemzetközi biztonsági 
előírásoknak való megfelelés érdekében az állóhelyzeti TLT-kapcsoló 
minden 5D Keyline modellbe beépítésre került.

    Ötfokozatú sebességváltó a műszerfalról működtethető mechanikus irányváltóval.

   Akár 3 TLT-fordulatszám mechanikus kapcsolással.
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Főbb jellemzők 
     

• Akár 30+15 fokozatú sebességváltó 40 Eco km/h 
maximális sebességgel.

• Irányváltó a műszerfalon lévő karral
• Háromféle TLT-fordulatszám (540/540ECO/1000)
• A TLT tengely fordulatszámának digitális kijelzése



Kompakt méretek a manőverezhetőség és a 
biztonság érdekében. 
     

EGYSZERŰEN MOZGÉKONY. Az első tengelyt kifejezetten 65 és 105 LE közötti traktorokhoz 
tervezték. A nagy megengedett terhelésnek, a 4 kerékre ható féknek és 
a kiterjedt kormányszögnek köszönhetően garantálja a szilárdságot, a 

biztonságot és a manőverezhetőséget. Az elektro-hidraulikus kapcsolású 
négykerékhajtás és differenciálzárak pedig nagyfokú kényelmet 
biztosítanak a vezető számára.

   Elektro-hidraulikus kapcsolású négykerékhajtás és differenciálzár
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Főbb jellemzők 
     

• Hajtott első tengely, akár 55°-os kormányszöggel.
•  Elektro-hidraulikus kapcsolású négykerékhajtás és 

differenciálzár
• 4 kerékre ható fékrendszer olajfürdős tárcsafékekkel

   Akár 55°-os kormányszög.
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Különösen a hidraulika-rendszer jellemzői alapján dönthető el, hogy a 
traktor mennyire felel meg az Ön tevékenységéhez. Az új 5D Keyline 
modellekkel minden lényeges berendezést pontosan az ellenőrzése 
alatt tarthat. Az 56 l/perc teljesítményű OpenCenter szivattyú akár 
három mechanikus segédhidraulika-szelepet és a hátsó függesztőművet 
is táplálja. A pontos és hatékony vezérlésére miatt ismert és ismert, 
mechanikus vezérlésű (MHR) DEUTZ-FAHR hátsó függesztőmű 
most már a praktikus EasyLift rendszerrel is elérhető. Az EasyLift-nek 
köszönhetően a vezető egy gombnyomással felemelheti és leeresztheti 
a hátsó függesztőművet. Opcióként a rendszer a traktoron kívülről 
is kezelhető, ami rendkívül hasznosnak és kényelmesnek bizonyul, 
különösen a munkaszerelékek felhelyezésekor. A vezető a traktorra való 

felszállás nélkül állíthatja be a függesztőmű megfelelő magasságát. Ez 
időt takarít meg - így Ön még gyorsabban visszatérhet a szántóföldi 
munkához. A kettős működésű mechanikus segédhidraulika-szelepek 
kezelőszervei könnyen hozzáférhetők a jobb oldali konzolon, közvetlenül 
a vezetőülés mellett. A segédhidraulika-szelepek működtethetők 
proporcionálisan, Kick-Out módban, úsztatott módban vagy állandó, 
rögzített térfogatárammal is. Ez azt jelenti, hogy az 5D Keyline 
hidraulikarendszere az összes gyakoribb munkaeszköz fogadására elő van 
készítve, és minden funkciót hatékonyan képes működtetni.
Az 5D Keyline homlokrakodózáshoz is előkészíthető a közvetlenül gyári 
felszerelésként elérhető Light vagy Ready készletnek köszönhetően.
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Főbb jellemzők 
     

• Mechanikus hátsó függesztőmű az új EasyLift 
rendszerrel az optimális kényelem érdekében

• Fix térfogat-kiszorítású szivattyú 56 l/perc szállítási 
teljesítménnyel

• Akár 3 hátsó segédhidraulika-szelep 
áramlásszabályzóval   Nagy teljesítményű hátsó függesztőmű 3500 kg-ig.

   Akár 3 hátsó segédhidraulika-szelep áramlásszabályozóval és szabad hidraulikaolaj-
visszaáramlással.

A hidraulika-rendszert úgy terveztük, hogy mindent 
ellenőrzés alatt lehessen tartani. 
     

EGYSZERŰEN ERŐS.
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Még ergonomikusabb. 
     

EGYSZERŰEN KÉNYELMES. Bárki, aki beszáll az 5D Keyline sorozat fülkéjébe, azonnal megérzi, hogy 
ez az ideális munkahely. A széles ajtók, a világos, barátságos légkör és a 
minden irányba zavartalan kilátás elősegíti a hatékony munkavégzést. 
Ahogy a DEUTZ-FAHR esetében megszokott, minden kezelőelem 
egyértelmű színjelöléssel van ellátva, és a használat gyakoriságának 
megfelelően könnyen elérhető helyen van elhelyezve.
Az állítható kormányoszlopba integrált műszercsoport folyamatosan 
tájékoztatja a vezetőt a gép összes üzemi jellemzőjéről. Az információkat 

vegyesen, analóg és digitális módon jeleníti meg. Háromféle tetőverzió 
áll rendelkezésre. Egy standard tető a leeső tárgyak ellen védő FOPS 
biztonsági funkciókkal, egy kiváló kilátást biztosító üvegtető, valamint 
egy polikarbonátból készült, kiváló kilátást biztosító, FOPS biztonsági 
funkciókkal ellátott tetőablak, amely a legjobb kilátást biztosítja felfelé 
a homlokrakodózás során. Bármilyen munkáról is van szó, az új 5D 
Keyline sorozat kényelmes vezetőfülkéje minden járművezetőt arra 
motivál, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa.

   Maximális kényelem az opcionális légkondicionálónak köszönhetően.

   Teljesen integrált homlokrakodó-vezérlő botkormány.

   A fülke kiváló kilátást biztosít minden irányba, a nyitható ablakok pedig még 
kényelmesebbé teszik a munkakörnyezetet.
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Egyszerűen sokoldalú, 
egyszerűen erős, egyszerűen 
kényelmes. 
Ez az 5D Keyline.  
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5D Keyline sorozat 5070D
Keyline

5080D
Keyline

5090D
Keyline

5100D
Keyline

MOTOR
Típus FARMotion 35
Károsanyag-kibocsátási szint Stage V
Hengerek száma / Hengerűrtartalom db/cm3 3 / 2887
Furat/löket mm 103 / 115,5
Szívó-/feltöltő rendszer Töltőlevegő-visszahűtős turbófeltöltő
Befecskendezés típusa @ nyomása Típus Common Rail @ 2000 bar
Max. teljesítmény 2000 ford./percnél kW/LE 48,9 / 66 55,8 / 76 67 / 91 75 / 102
Névleges teljesítmény (2200 ford./perc fordulatszámon) kW/LE 48 / 65 55,2 / 75 63,5 / 86 71,1 / 97
Max. nyomaték Nm 297 / 1500 341 / 1500 372 / 1400 417 / 1400
Nyomatéktartalék % 16 28 35 35
Viszkokuplungos hűtőventilátor � � � �

Üzemanyagtartály / AdBlue l 90/- 90 / 12
Kipufogógáz-utókezelés Rendszer DOC + DPF DOC + DPF + SCR
SEBESSÉGVÁLTÓ
SDF sebességváltó Típus T3300
Sebességváltó db 5 fokozat x 3 tartománycsoport
STANDARD SEBESSÉGVÁLTÓ
Irányváltó Típus Mechanikus, a kormánykerék alatti karral
Fokozatszám db 15 + 15
Max. sebesség km/h 40 ECO (1800 ford./perc)
Min. sebesség m/h 298
OPCIÓS SEBESSÉGVÁLTÓ FELEZŐVEL
Irányváltó Típus Mechanikus, a kormánykerék alatti karral
Felező Típus Mechanikus, az irányváltó karral egy egységben
Fokozatszám db 30 + 15
Max. sebesség km/h 40 ECO (1800 ford./perc)
Min. sebesség m/h 245
TLT
Mechanikus kapcsolás � � � �

540/540ECO � � � �

540/540ECO/1000    

540/540ECO + menetsebesség-arányos TLT    

FÜGGESZTŐMŰ
Mechanikus hátsó függesztőmű � � � �

Mechanikus hátsó függesztőmű „EASYLIFT”-tel    

Hátsó függesztőmű emelőképessége (standard) kg 2500 2500 2500 2500
Hátsó függesztőmű emelőképessége (opció) kg 3500 3500 3500 3500
HIDRAULIKA
Szivattyú tömegárama (STD) l/perc 48 48 48 48
Szivattyú tömegárama (OPT) l/perc 56 56 56 56
Hátsó segédhidraulika-szelepek db 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3
FÉKEK
4 kerékre ható fékrendszer � � � �

Mechanikus rögzítőfék � � � �

Hidraulikus DualMode pótkocsifék    

HAJTOTT ELSŐ TENGELY
Első tengely Méret 1 1 1 1
Kikormányzási szög ° 55 55 55 55
Elektro-hidraulikus kapcsolású négykerékhajtás � � � �

Elektro-hidraulikus kapcsolású differenciálzár � � � �

FÜLKE
Állítható kormányoszlop � � � �

Nyitható első és hátsó ablakok � � � �

Légrugós ülés    

Manuális légkondicionáló    

Tetőablak    

FOPS tanúsítás    

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

 = Alapfelszereltség      = Opció     –  = nem elérhető

1918 

5D Keyline sorozat 5070D
Keyline

5080D
Keyline

5090D
Keyline

5100D
Keyline

MÉRETEK
Hátsó gumiabroncsméret Méret 420/70 R30” 420/70 R30” 420/70 R30” 420/70 R30”
Tengelytáv (A) mm 2100 2100 2100 2100
Max. hosszúság (B) mm 3890 3890 3890 3890
Hátsó tengely középvonala - fülke között (C) mm 1820 1820 1820 1820
Teljes magasság (D) mm 2520 2520 2520 2520
Szélesség (E) mm 1882 1882 1882 1882
Tömeg kg 3250 3250 3350 3350
Megengedett teljes terhelés kg 5200 5200 5200 5200
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Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön a DEUTZ-FAHR márkakereskedőjénél, 
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

A DEUTZ-FAHR a következő cég márkaneve:


