
6-OS SOROZAT

6160.4 - 6170.4 
6160 - 6170 - 6180 - 6190 - 6210 - 6230
POWERSHIFT - RCSHIFT
Euro V



6-OS SOROZAT POWERSHIFT / RCSHIFT.
Egyedülálló konfigurálhatóság.
A konfigurációs lehetőségek széles köre a legváltozatosabb 
igények kielégítésére – ez volt a DEUTZ-FAHR koncepciója az új 
6-os sorozat POWERSHIFT / RCSHIFT fejlesztése során.
A két, kis tengelytávolságának köszönhetően rendkívül jól 
manőverezhető 4-hengeres modell, a közepes tengelytávval 
és 6-hengeres motorral rendelkező négy univerzális modell, 

8 MODELL 6 KÜLÖNBÖZŐ 
TELJESÍTMÉNNYEL ÉS HÁROMFÉLE 
TENGELYTÁVVAL.
A legjobb technológiai mixet képviselő 6-os sorozat tagjai sikerrel 
állják meg a helyüket.
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Kis tengelytávú
6160.4 - 6170.4

Közepes tengelytávú
6160 - 6170 - 6180 - 6190

valamint a nagy tengelytávval rendelkező és 6-hengeres 
motorral felszerelt két nagy teljesítményű modell lehetővé 
teszi, hogy az üzemeltető az igényeinek tökéletesen 
megfelelő munkagépet válasszon a 161 LE-től 230 LE-ig 
terjedő teljesítménytartományban. Az összes modell kétféle 
sebességváltóval és kiegészítő opciók hatalmas választékával 
kapható.



6-OS SOROZAT POWERSHIFT / RCSHIFT.

A 6-os sorozatot úgy tervezték, hogy csúcstechnológiát kínáljon 
a jövő mezőgazdasága számára. A rendkívül modern dizájn, a 
páratlanul hatékony sebességváltók és az opcióban elérhető 
integrált SDF Smart Farming Solutions megoldások széles választéka 
tökéletesen illeszkednek az új 6-os sorozat modelljeihez. Néhány 
további különlegesség a sok közül, melyek a DEUTZ-FAHR új 6-os 
sorozatot a kategória legjobbjává teszik: Euro V szerinti nagyon 

kis fogyasztású és csekély karbantartási igényű Deutz motorok, jól 
konfigurálható hidraulikarendszerek, 50 km/óra utazósebességre 
képes verziók, első híd kialakítás rugózott kivitelben és valódi 
négykerékfékkel kapható első tengelyek, nagy teherbírású első és 
hátsó emelőkapacitás, 11.500 – 13.500 kg legnagyobb megengedett 
össztömeg (50 km/óra sebesség mellett) és rendkívül kényelmes 
MaxiVision vezetőfülke.

A legalacsonyabb üzemeltetési 
költségek a piacon.
Az új 6-os sorozat a garancia arra, hogy minden feladat a 
lehető leghatékonyabban legyen elvégezve, hogy minimális 
ráfordítás maximális eredményt érjen el. A kategória 
legjobbjai közé tartozik, megnövelt karbantartási ciklusok a 
PowerCore légszűrő hosszú élettartamának, valamint a gyári 
alapkivitelben rendelkezésre álló PTO 540, 540 ECO, 1000 
és 1000 ECO üzemmódnak köszönhetően.

Traktor az Ön vállalkozásához.
Az új 6-os sorozatot kifejezetten azzal a szándékkal alkottuk 
meg, hogy ezek a traktorok a legnagyobb kihívást jelentő 
talajművelési eljárásoktól a szállítási feladatokon át a 
legnagyobb teljesítményű vetőgépek és műtrágyaszórók 
vontatásáig minden helyzetben kiválóan teljesítsenek. A 
kiemelkedő műszaki jellemzők egész sora, köztük a terhelés 
alatt kapcsolható PowerShuttle irányváltó, az iMonitor és az 
ISOBUS teszik az új 6-os sorozatú munkagépeket bármilyen 
feladatra alkalmassá a kompakt kialakításnak köszönhető 
kiváló manőverezhetőség és a tökéletes teljesítmény/
motorsúly arány mellett.
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Közepes tengelytávú
6160 - 6170 - 6180 - 6190

Nagy tengelytávú
6210 - 6230



DEUTZ-FAHR LAND (Lauingen), Európa legmodernebb 
traktorgyára. 
              

DEUTZ-FAHR LAND. Ez a neve Európa legmodernebb 
traktorgyárának, amit 2017-ben avattak fel a németországi 
Lauingenben. A márka többi – a világ valamennyi piacára szállított 
– 120-340 LE-s traktorai mellett az új 6-os sorozat tagjai is itt 
készülnek. Korunk traktorának a lehető legjobb választ kell adnia a 
modern mezőgazdaságban felmerülő kihívásokra, és képesnek kell 
lennie kompromisszumok nélkül megküzdeni a legmostohább és 
legszélsőségesebb munkakörülményekkel.

A 6-os sorozat modelljeit azzal az egyértelmű szándékkal 
alkottuk meg, hogy példa nélküli termelékenységükkel és 
megbízhatóságukkal kategóriájuk vitathatatlan legjobbjai legyenek. 
A minden részletében kidolgozott kiváló minőségű alkatrészeket 
és innovatív technikai megoldásokat felvonultató új 6-os sorozat 
traktorai kivételesen hatékonyan dolgoznak a szántóföldeken és 
közlekednek az utakon.

A GYÁR, AHOL A JÖVŐ TRAKTORAI 
KÉSZÜLNEK

NÉMETORSZÁGBAN 
GYÁRTVA
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NÉMETORSZÁGBAN 
GYÁRTVA

• Prémium minőségű eredeti alkatrészek
• Gyors és hatékony szervizszolgáltatás eredeti 

pótalkatrészekkel
• Határidőre történő kiszállítás világszerte
• Változatos termékpaletta
• Kiváló ár/teljesítmény arány
• Távtámogatás a gyors szervizszolgáltatásért

DEUTZ-FAHR SERVICE.

Közel a segítség, és még gyors is.  
           

 A DEUTZ-FAHR LAND és a DEUTZ-FAHR ARENA a németországi Lauingenben.

 Gyártásminőségben minden eddiginél magasabbra tettük a lécet.
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TOTÁLIS HATÉKONYSÁG.
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Az új 6-os sorozat alacsony 
dízel üzemanyag-fogyasztása, 
a Powershift és az RCshift 
verzió rendkívül magas 
erőátviteli hatásfoka, a 
Németországban készült 
mezőgazdasági gépek 
megbízhatósága és a 
megnövelt üzemanyagtartály 
a leghosszabb munkanapon is 
megadja a jól végzett munka 
örömét. 
 

TOTÁLIS HATÉKONYSÁG.
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 A 6210 és 6230 modell egykezes hozzáférést biztosító karral, továbbá opcionális 
ciklonos előtisztító rendszerrel kiegészülő Powercore légszűrővel felszerelt alumínium 
hűtőrendszere.

 A 6160.4 – 6190 modellek egykezes hozzáférést biztosító karral, továbbá ciklonos 
előtisztító rendszerrel kiegészülő Powercore légszűrővel felszerelt alumínium 
hűtőrendszere.

Az új 6-os sorozat tagjait továbbfejlesztett, 1600 bar nyomású 
elektronikus vezérlésű közös nyomócsöves befecskendezéssel, 
valamint feltöltő nyomáshatároló szeleppel és levegő/levegő 
intercoolerrel ellátott turbófeltöltővel működő 4- és 6-hengeres 
Deutz motorok hajtják. Ezek a tekintélyes gépek 685 Nm-től 
(6160.4 modell) 891 Nm-ig (6230 modell) terjedő tartományba 
eső nyomatékmaximum leadására képesek. A Deutz Euro V szerinti, 
alacsonyabb fordulatszámon is megnövelt teljesítményt garantáló 
megújult motorjai a még egyenletesebb és hatékonyabb működés 
érdekében kézzelfogható javulást mutatnak mind a nyomatékgörbe, 
mind a rugalmasság tekintetében. Sőt, mivel ezek a traktorok már 
1000-es fordulatszámon maximum közeli nyomatékkal működnek, 
ezért feladataik többségét alacsony motorfordulatszám mellett is el 
tudják elvégezni, amivel jelentős üzemanyag-megtakarítás érhető 
el. A legkorszerűbb gyártástechnológiák alkalmazása rendkívül kis 
gyártási mérettűrésekkel jellemezhető motorok előállítását tette 

lehetővé. Ennek következtében számottevően csökkent a motorok 
belső súrlódása, ami nemcsak a hatékonyságot és a teljesítményt 
javítja, hanem a szervizintervallumot is meghosszabbítja. Ez 
pedig azt eredményezte, hogy az új 6-os sorozatú traktorok 
hosszabb karbantartási ciklusokkal készültek. A károsanyag-
kibocsátás csökkentése ugyancsak kiemelt prioritás volt a 
motorok fejlesztése során. A szigorú Euro V-ös előírások teljesítése 
érdekében a fejlesztők a motort és a kipufogógáz-utókezelést 
(EAT) egyaránt optimalizálták, ami még alacsonyabb fogyasztást 
és üzemeltetési költséget garantál. A (karbantartást nem 
igénylő) DOC katalizátornak, a passzív részecskeszűrőnek (mely a 
hagyományos szűrőkhöz képest extra dízel befecskendezés nélkül 
is gyorsabb regenerációt biztosít) és az élvonalbeli SCR rendszernek 
köszönhetően a dízel üzemanyag és az AdBlue adalék fogyasztása 
minimumra csökkent.

A MOTOR.
Csúcsteljesítmény minimális karbantartás mellett.
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 A 6160 modell nagy teljesítményű motorgörbéje.

Motorfordulatszám (fordulat/perc)

6160

 A 6230 modell nagy teljesítményű motorgörbéje.
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 Ergonomikus motorfék aktiválás lábpedállal.  Ciklonos előtisztító rendszer a motor légszűrőjének maximális élettartamáért.

• 4- és 6-hengeres Deutz Euro V normáknak megfelelő motorok 
• TLT és Transport Boost a 6160.4, 6160, 6180 és 6230 modellen
• Kipufogó motorfék az összes 6-hengeres modellen
• Megnövelt motorolajcsere intervallum

Fontosabb
jellemzők
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• 6 Powershift fokozat 5 csoportban egyenletesen elosztva
• Szériafelszereltséghez tartozó SpeedMatching, SenseShift és ComfortClutch funkció 
• Automata Powershift (APS) funkció a kényelmesebb munkavégzésért
• PowerShuttle irányváltó funkció alapkivitelben 5 lehetséges beállítással
• Mászó sebességfokozat-opció már 1.000-es fordulatszámon, 175 m/óra sebesség mellett
• 40, illetve 50 km/óra végsebesség ECO fokozathoz tartozó alacsonyabb motorfordulatszám mellett

Az új Series 6 sorozat bevált Powershift változata kiemelkedően 
egyszerű kezelhetőséget és kényelmet biztosít a legnagyobb 
hatékonyság mellett. A sebességváltó 5 csoportban egyenként 6 
Powershift fokozatba kapcsolható, ami 30 sebességfokozatot kínál 
a vezetőnek előre- és 15 fokozatot hátramenetben. 

Az alapfelszereltséghez tartozó SpeedMatching funkció a csoportok 
közötti váltásnál automatikusan a Powershift fokozatot választja. 
A sebességváltó ComfortClutch funkcióval is rendelkezik, ami 
lehetővé teszi, hogy a gépkezelő a tengelykapcsoló pedál használata 
helyett egyszerűen a sebességváltó gombjának megnyomásával 
váltson. Az Automata PowerShift (APS) funkciónak köszönhetően 
még kényelmesebb lett a traktor vezetése: Ez a funkció úgy segíti 

a vezetőt, hogy a motorterheléstől függően a csoportokon belül 
automatikusan váltja a powershift-fokozatokat. 

A PowerShuttle funkció 5 felhasználó által választható reagálási 
szintet kínál, melyek lehetővé teszik, hogy a gépkezelő az adott 
munka függvényében állítsa be a gép viselkedését, hogy lejtőn vagy 
terhelés alatt történő munkavégzés közben is teljes biztonságban 
legyen és jelentős mértékben javuljon a termelékenység pl. 
homlokrakodóval végzett munkafeladatok esetén. A traktor 
alacsony motorfordulatszám mellett is képes elérni végsebességét 
(40, ill. 50 km/óra), amivel üzemanyagot takarít meg, amikor vontat 
és közúton közlekedik.

Fontosabb
jellemzők

A POWERSHIFT SEBESSÉGVÁLTÓ.
Tiszta vezetési élmény.
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 Ergonomikus sebességváltó kar ComfortClutch, APS és Powershift funkciógombbal.

30+15 sebességfokozat
(54+27 mászófokozattal)

 Ergonomikus PowerShuttle kar SenseClutch beállító tárcsával.

 Egyszerű és intuitív – az Eco/Power beállító gombbal a gépkezelő megváltoztathatja 
az APS (Automata PowerShift) váltási viselkedését.
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Ha a vezetés élményét tökéletes kényelemben kívánja megélni, 
akkor válassza az RCshift sebességváltót. Ez a 6 powershift fokozattal 
és 5 robotizált sebességcsoporttal rendelkező sebességváltó a 
Powershift sebességváltó teljes termelékenységet és hatékonyságot 
szolgáló funkcionalitását fokozott kényelemmel párosítja. A 
legalacsonyabb tartománytól a legmagasabbig zökkenőmentes 
váltást biztosít a sebességcsoportok között, csak meg kell nyomni, 
illetve húzni a MaxCom kart. Kiegészítő automata funkcióval is 
rendelkezik, mely nemcsak a powershift-fokozatokat, hanem a 
sebességcsoportokat is váltja. Ráadásul a Stop&Go funkciónak 
köszönhetően az erőátvitel a tengelykapcsoló használata nélkül is 
elindítható és leállítható. 
 
A vezető maximális kényelme érdekében az RCshift sebességváltó 
háromféle vezetési módot tesz lehetővé: 
• Manuális (Manual): A gépkezelő tökéletesen uralja a váltás 

teljes műveletét, a MaxCom kar megnyomásával, illetve 
meghúzásával manuálisan váltja a powershift-fokozatokat és 
sebességcsoportokat.

• Félautomatikus (Semi-Auto): A gépkezelő az Automata 
PowerShift (APS) funkció előnyeit kihasználva maximalizálja a 

termelékenységet a szántóföldön.
• Automatikus (Auto): Előnyei leginkább szállítás közben 

érvényesülnek, mivel a powershift-fokozatok és sebességcsoportok 
automatikus váltását üzemanyag-megtakarítással és 
nagyfokú kényelemmel párosítja. A továbbfejlesztett vezérlés 
az adott körülmények között automatikusan kiválasztja a 
motorterhelésnek tökéletesen megfelelő áttételt.

 
Az RCshift sebességváltó a mászó fokozatokkal együtt összesen 
54 sebességfokozattal rendelkezik előre- és 27 fokozattal 
hátramenetben. Az RCshift sebességváltó – azon túl, hogy a 
leggyakoribb szántóföldi feladatokhoz 10 sebességfokozatot nyújt 
4 és 14 km/óra között – az 50 km/órás végsebesség elérését úgy 
biztosítja, hogy a traktor motorfordulatszámát mindössze 1447 
rpm értéken tartja, a 40 km/órás sebességet pedig mindössze 
1158 rpm mellett teszi elérhetővé (a motorfordulatszám értéke 
gumiabroncstól és modelltől függően némileg változhat), hogy 
ezzel is segítse a gépkezelőt a fogyasztás és a kopás mindenkori 
minimalizálásában.

AZ RCSHIFT SEBESSÉGVÁLTÓ.
Robotizált vezetés.
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 Egyszerű és intuitív sebességváltó-kezelés a praktikus és ergonomikus MaxCom 
joystick segítségével.

• Automatikus üzemmód és sebességtartó automatika 
a vontatás maximális kényelme és hatékonysága 
érdekében.

• A Stop&Go funkcióval a kuplung lenyomása nélküli 
elindulást és megállást tesz lehetővé.

• UltraEco sebességfokozatok alapkivitelben: 40 km/óra 
mindössze 1158 rpm és 50 km/óra mindössze 1447 rpm 
mellett (modelltől/munkagéptől függően).

• Mászó sebességfokozatok alapkivitelben.

Fontosabb 
jellemzők

54+27 sebességfokozat
(mászófokozat 
alapkivitelben)

 Ideális homlokrakodóval: A MaxiVision+ keresztkaron elhelyezett programozható 
görgetőkerék irány-, illetve terhelés alatt történő sebességváltásra szolgál.

 RCshift sebességfokozatok: egyedülálló átfedés a különböző sebességcsoportok 
között és 50 km/óra menetsebességre képes superECO verzió a maximális 
üzemanyag-hatékonyság érdekében (motorfordulatszám maximális abroncsméret 
mellett).

1. sebességcsoport 
(A-F fokozat)

2. sebességcsoport 
(A-F fokozat)

3. sebességcsoport 
(A-F fokozat)

4. sebességcsoport 
(A-F fokozat)

5. sebességcsoport 
(A-F fokozat)
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Konfigurálhatóság terén senki 
nem kínál ennél jobbat. 4-, 
illetve 6-hengeres motorok, 
három különböző tengelytáv, 
két sebességváltó-változat, 
háromféle hidraulikarendszer 
és számtalan újszerű megoldás 
közül válogathat a vásárló, 
hogy összerakja az igényeinek 
mindenben megfelelő 
munkagépet. 
 

TOTÁLIS 
KONFIGURÁLHATÓSÁG.



TOTÁLIS 
KONFIGURÁLHATÓSÁG.



 Akár 4 mechanikus hidraulikacsatlakozó ergonomikus egykaros kezelőszervekkel.  Elektromos hidraulikacsatlakozók kényelmes elektronikus vezérlőelemekkel.

 A Power Beyond csatlakozás létrehozásához normál és lapos végű gyorscsatlakozók 
egyaránt rendelkezésre állnak.

 Amikor a nagyfokú kényelem könnyű kezelhetőséggel párosul: két elektromos és két 
mechanikus vezérlésű csatlakozóval kialakított vegyes hidraulikus konfiguráció.

Az új 6-os sorozat hidraulikarendszerének kifejlesztéséhez 
felhasznált moduláris koncepció egy-egy témában rengeteg variáció 
kialakítására kínál lehetőséget, hogy a rendszer minden egyedi 
igényre konfigurálható legyen: egy nyitott központú rendszer 84 l/
perc teljesítményű szivattyúval, az opcionális Load Sensing rendszer 
pedig 120 l/perc vagy akár 160 l/perc teljesítményű szivattyúval is 
felszerelhető.

Minden változat egy-egy független kiegészítő szivattyúval van 
ellátva, mely a hidraulikus kormányrendszerhez tartozik, hogy 
alacsony fordulatszám mellett, emelők használata esetén vagy 
homlokrakodóval végzett munka közben is egyenletes, pontos 
kormányzást biztosítson. Ezenkívül a Performance Steering 
opcióval egy további szivattyúval is kiegészül a kormánymanőverek 
teljesítményének növelése és optimalizálása érdekében, illetve az 

SDF Guidance automatikus vezetési rendszer használata esetén.

Az új 6-os sorozat a hidraulikus csatlakozók terén is széles 
választékot kínál a kizárólag mechanikus csatlakozók a vegyes 
opciókon át a teljesen elektromos vezérlésű hidraulikacsatlakozókig 
bezárólag. Az elektronikus vezérlésű hidraulikacsatlakozók az 
átfolyásszabályozáson kívül időszabályozást is kínálnak. A választott 
verziótól függően akár 5 hátsó hidraulikacsatlakozó is rendelkezésre 
áll. Természetesen a Power Beyond csatlakozás opcionálisan 
modern lapos végű gyorscsatlakozókkal is megoldható. Elöl 1, illetve 
2 független elektronikus hidraulikacsatlakozó is elhelyezhető.

Az első hidraulika, illetve az első hidraulikatömbök vezérlése 
egy speciális joystick segítségével vagy a kényelmes MaxCom 
kartámaszon keresztül történhet. 

A HIDRAULIKARENDSZER.
Teljesen moduláris.
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• Kiváló konfigurálhatóság: a 84 l/perc teljesítményű csendes nyitott központi szivattyútól a 160 l/perc 
teljesítményű Load Sensing szivattyúig 

• Mechanikus, elektronikus, illetve kevert hátsó hidraulikacsatlakozó-konfiguráció 
• Akár 5 hátsó hidraulikacsatlakozó és Power Beyond csatlakozás opcióként
• Akár 2 független első hidraulikus csatlakozó

Fontosabb jellemzők
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 Akár 5450 kg teherbírású első emelő hidraulika és opcionális első DualSpeed TLT.  Akár 3800 kg teherbírású hatékony első emelőszerkezet és opcionális 1000-es első 
TLT.

• 540 + 540 ECO + 1000 + 1000 ECO TLT fordulatszám alapkivitelben
• Az automatikus TLT funkció alapfelszereltség
• A 6-hengeres modellekhez DUALSPEED első TLT rendelhető
• Akár 9700 kg teherbírás hátul és 5450 kg elöl
• Elérhető az új „hatékony első hidraulikával” felszerelt verzió 

Fontosabb
jellemzők
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 Hátsó függesztőmű akár 9700 kg emelőképességgel.  Alapkivitelben négy TLT fordulatszám biztosítja a legnagyobb hatékonyságot akkor is, 
ha a traktorra a legigényesebb munkagépeket kapcsolják rá.

Az új 6-os sorozat fejlesztésének egyik tervezési koncepciója a maximális sokoldalúság volt, hogy 
az üzemeltető a munkagépek minél szélesebb körét csatlakoztathassa a traktorra. Alapkivitelben 
a termékcsalád valamennyi modellje kivehető hornyolt TLT kimenő tengelycsonkkal van 
felszerelve, ami lehetővé teszi bármilyen munkagép gyors és hatékony csatlakoztatását a 
traktorra.

A maximális hatékonyság érdekében a hátsó TLT alapkivitelben 540 rpm-től és az 540-
es ECO üzemmódtól egészen 1000 rpm-ig és az 1000-es ECO üzemmódig minden üzemi 
fordulatszámra képes. Az Auto TLT funkció is mindig része az alapfelszereltségnek, és azzal segít 
növelni a termelékenységet a szántóföldön, hogy automatizálja a TLT be-, illetve kikapcsolását 
az emelő helyzetétől függően. Opcióként 1000-es fordulatszámú TLT vagy 1000-es ECO 
kihajtás szerelhető elöl, a 6-hengeres motorral felszerelt verziókhoz pedig DUALSPEED első 
TLT is beszerezhető. A DUALSPEED funkció a maximális hatékonyság érdekében lehetővé teszi 
az 1000 és 1000 ECO fordulatszám közötti váltást az InfoCentrePro fedélzeti számítógépen, 
miközben a traktor hátsó ECO TLT-vel dolgozik.

Alapkivitelben az erős hátsó emelőszerkezet teherbírása akár 6200 kg is lehet, ami opcióban 
egészen 9700 kg-ig növelhető. Az alapfelszereltségnek mindenképp része egy integrált 
csillapítórendszer, mely csökkenti a berendezések által keltett rezgéseket. Az elülső emelő 
robosztus támasztéka az új 6-os sorozat kialakításának szerves része, mely lehetővé teszi a 
berendezések és a ballasztsúlyok gyors csatlakoztatását. Az opcionális első hidraulika maximális 
teherbírása 4110 vagy 5450 kg (az 6190, 6210 és 6230 modellen). Ezenkívül minden modellhez 
kapható egy további hatékony, 3800 kg teherbírású első emelős változat. 

TLT ÉS EMELŐK.
Nagy teljesítmény, maximális sokoldalúság.



EGY REMEKMŰ 
KÖVETKEZŐ 
GENERÁCIÓJA.
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A megújult MaxiVision, 
MaxiVision+ és MaxiVisionPRO 
vezetőfülke kategóriájának 
vitathatatlan etalonja. Ezek a 
fülkék a dizájn, az ergonómia 
és a kényelem szempontjait 
egyesítő remekmű soron 
következő generációját 
képviselik. 
       

EGY REMEKMŰ 
KÖVETKEZŐ 
GENERÁCIÓJA.
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• A mechanikus hátsó hidraulikacsatlakozók konfigurációval rendelkező 
modellek felszereltsége

• Középen elhelyezett hidraulikacsatlakozók a fronthidraulikához a 
komfortcsomagban elérhető

• Készre szerelt homlokrakodó készlet mechanikus keresztkarral
• Powershift és RCshift sebességváltóval szerelt modellekhez kapható 

Fontosabb
jellemzők

MAXIVISION.
Minden, amire szüksége lehet.
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Tervezőink még magasabb szintre emelték a MaxiVision vezetőfülke 
legújabb generációjának funkcionalitását, mely páratlan 
kényelemmel veszi körül a gépkezelőt, miközben az ergonómia 
új csúcsait hódítja meg és minden irányban tökéletes kilátást 
biztosít. A DEUTZ-FAHR most először kínálja vezetőfülkéjét három 
különböző technológiai szintet képviselő változatban, hogy minden 
vásárló megtalálhassa a maga igényeinek tökéletesen megfelelő 
verziót.
 
A 2 vagy 4 pár mechanikusan vezérelt hátsó hidraulikacsatlakozókkal 
szerelt modellekhez kapható MaxiVision fülke a belépő szintet 
képviseli. Az egyszerűség és a könnyű kezelhetőség ötvözetébe 
ágyazva minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyet 

a gépkezelő joggal várhat el a DEUTZ-FAHR-tól. Valamennyi 
kezelőszerv kényelmes és ergonomikus elrendezésű, és a  
DEUTZ-FAHR hagyományaihoz híven egyfajta színkódrendszert 
alkalmaz, hogy az a vezető is gyorsan eligazodhasson rajta, aki 
életében először ül be egy ilyen fülkébe. 
Az InfoCentrePro fedélzeti számítógép minden szükséges információt 
megad a vezetőnek. ISOBUS-os eszközvezérléshez, illetve 
útmutatás céljára egy 8”-es iMonitor is rendelkezésre áll. Az akár 
30 fokban elfordítható vezetőülés, a megújult légkondicionáló 
rendszer a kiegészítő kilépő szellőzőnyílásokkal, a felfüggesztés 
kifinomult koncepciója, a kiváló minőségű anyagok használata és a 
tágas belső tér teszik a MaxiVision fülkét olyan hellyé, ahol a vezető 
a leghosszabb munkanapon is szívesen tartózkodik.

 A MaxiVision vezetőfülke időtálló kialakításával, világszínvonalat képviselő 
kényelmével és a versenytársakat messze leköröző teljes körbeláthatóságával győzi 
meg a vásárlót.

 MaxiVision vezetőfülke a mechanikus vezérlésű hidraulikus csatlakozókkal, mely 
Powershift sebességváltóval (nagy kép) és RCshift váltóval (fenti kép) szerelt 
modelleken érhető el.
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• Választható hidraulikakonfigurációval rendelkező modellek felszereltsége 
• Középen elhelyezett hidraulikacsatlakozók a fronthidraulikához a 

komfortcsomagban elérhető
• Homlokrakodó előkészítés mechanikus vagy elektronikus vezérléssel
• Powershift és RCshift sebességváltóval szerelt modellekhez kapható

Fontosabb
jellemzők

A DEUTZ-FAHR a gazdálkodók és a bérvállalkozók fokozott 
termelékenység iránt világszerte jelentkező igényének kielégítésére 
továbbfejlesztette MaxiVision vezetőfülkéjét, és egy olyan új 
változatot hozott létre, amely a kényelem és az ergonómia terén 
is szintet lépve okosabbá és gyorsabbá teszi a gépkezelő munkáját.
 
A MaxiVision+ fülke az újonnan kifejlesztett, két mechanikus 
és két elektrohidraulikus hidraulikacsatlakozót foglal magában 
foglaló választható hidraulikus konfigurációval szerelt modelleken 
érhető el. Amíg a mechanikus vezérlésű hidraulikacsatlakozók a 
könnyű kezelhetőség okán jár a pont, addig az elektromos vezérlés 

a kényelem magas fokával tűnnek ki, különösen az ismétlődő 
munkafolyamatok során. A Powershift váltóval szerelt modelleken 
vezérlésük az oldalsó szatellit kartámaszon elhelyezett elektronikus 
keresztkarral történik, amely a külön megrendelhető első 
emelőszerkezet működését is vezérli. Az RCshift sebességváltóval 
szerelt modellek fokozott kényelmet kínálnak, mivel a keresztkar 
– mely ráadásul a homlokrakodó működtetésére is használható – 
ergonomikusan a kartámaszon került elhelyezésre, és lehetővé teszi 
az irányváltást. Ezenkívül a hátsó hidraulikacsatlakozók működése a 
MaxCom joysticken elhelyezett két görgetőkerékkel is vezérelhető.
 

MAXIVISION+.
A kényelem eggyel magasabb foka.



 A MaxiVision+ fülke nem csak a vezető fokozott kényelmét szolgálja – a még jobb 
eredmények elérése érdekében okosabbá is teszi annak munkáját.
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 A MaxCom joysticken elhelyezett görgetőkerekek és a két mechanikus kar a hátsó 
hidraulika működését vezérli, a keresztkar pedig a homlokrakodó működtetésére 
használható.

A MaxiVision fülkében rendelkezésre álló funkciókon túl a 
MaxiVision+ vezetőfülkében elhelyezett iMonitor egy olyan 
dedikált oldalt is tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy a 
gépkezelő a lehető legkényelmesebb módon állítsa be az 
olajáramlást és az időt. A munkafolyamatok optimalizálása 
érdekében az RCshift sebességváltóval szerelt modelleken 
ComforTip táblavégi fordulókezelő rendszer is rendelkezésre áll, 
ami tovább növeli a munkavégzés hatékonyságát.

 A vegyes hátsó hidraulikakonfigurációval rendelkező új MaxiVision+ vezetőfülke 
felszereltsége a Powershift (fenti kép) és az RCshift (nagy kép) váltóval szerelt 
modelleken érhető el.
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• Elektronikus hátsó hidraulikacsatlakozó konfigurációval rendelkező verziók felszereltsége
• Középen elhelyezett hidraulikacsatlakozók a fronthidraulikához a komfortcsomagban elérhető 
• Készre szerelt homlokrakodó készlet elektronikus keresztkarral
• Az RCshift sebességváltóval szerelt modelleken érhető el 

Fontosabb
jellemzők

MAXIVISIONPRO.
A legjobb, amit kaphat.
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A MaxiVision fülke legfejlettebb változata magasra teszi a mércét 
ergonómia tekintetében és gazdag az automatizálást, a Smart 
Farming kapacitásokat és a teljes konnektivitást szolgáló fejlett 
jellemzőkben és funkciókban.
 
A MaxiVisionPro – mint a vezetőfülkék prémium kategóriája – a 4 
vagy 5 elektrohidraulikus vezérlésű hátsó hidraulikacsatlakozóval 
szerelt modelleken áll rendelkezésre. Ezzel a felszereltséggel a 
gépkezelő nemcsak a teljes mértékben elektronikusan vezérelt 
hidraulikaszelepek előnyeit élvezheti, hanem annak lehetőségét 
is, hogy a külön megrendelhető 12” méretű iMonitort felhelyezze 
a MaxCom kartámaszra. Méretének köszönhetően az iMonitor – 
például a Guidance rendszeren keresztül – ideális megoldást kínál 

egy ISOBUS-os munkagéppel történő párhuzamos munkavégzésre. 
Az ergonomikus MaxCom kartámaszon helyet kapott az összes 
olyan kezelőszerv, amelyre a gépkezelőnek a munkanap során 
szüksége lehet: a sebességváltó, a hidraulika, a TLT és az 
emelőszerkezet, valamint néhány más vontató funkció fut ki ide 
tökéletes összhangban.
 
A másik két verzió esetében már elérhető funkciókon túl a 
MaxiVisionPro a hidraulikacsatlakozók szabad hozzárendelését is 
lehetővé teszi olyan különböző vezérlésekhez, amelyek ISOBUS 
AUX-N funkciókhoz is felhasználhatók. Könnyen belátható, hogy a 
MaxiVisionPro fülkében dolgozni szinte már élvezet.

 Az elektromos kihelyezett hidraulikacsatlakozók működésének vezérléséhez a 
gépkezelő az ujjbeggyel működtethető kék kezelőszervek, a kis joystick és a MaxCom 
joysticken elhelyezett praktikus görgetőkerekek között választhat.

 A MaxiVisionPro fülke felszereltsége a TTV kényelmét és funkcionalitását a Powershift 
hatékonyságával ötvözi.
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 Rögzítőkonzolok széles választéka.  Az új 4.1-es prémium hangrendszer kiváló hangélményt kínál.

 Nyitható szélvédő.  A kivehető hűtődoboz hidegen tartja az ételeket és az italokat.

A csendes és kényelmes munkakörnyezet kialakítása érdekében 
a MaxiVision fülkék le vannak választva a motorháztetőről, 
hogy minél kevesebb motorhő és -zaj jusson be a belső terükbe. 
Kiemelkedő vezetési komfortot kínálnak az opcionálisan dinamikus 
lengéscsillapító rendszerrel felszerelt prémium ülések, valamint a 
különböző fülkerugózási rendszerek, amelyek mechanikus, illetve 
önbeálló pneumatikus változatban állnak rendelkezésre.
Az új MaxiVision fülkék a nyitható tetőnyílás mellett már nyitható 
szélvédővel is elérhetők. A hatalmas ablakok mindegyik változat 
esetében tökéletes 360°-os rálátást biztosítanak a traktor 
környezetére, és a precízen megtervezett első motorháztetőnek 
köszönhetően a gép előtti terület is jól belátható. A környező terület 
még jobb áttekintése érdekében az új 6-os sorozat valamennyi 

modellje új, a korábbinál 65%-kal nagyobb visszapillantó tükrökkel 
és akár 4 külső kamerával is felszerelhető.
A kiváló minőségű anyagok használata és a megszokottnál jóval 
nagyobb ablakok kellemes, világos, barátságos munkakörnyezetet 
teremtenek. A különféle konzolopciók lehetővé teszik a 
munkagépekhez tartozó vezérlődobozok és a leggyakrabban 
használt táblagépek gyors, ugyanakkor megbízható beszerelését. 
Az új aktív hűtődoboz akár egész napon át hűvösen tartja a 
bekészített ételt és italt. A 23 darab LED-es munkalámpa biztosítja 
a biztonságos éjszakai munkavégzéshez szükséges fényt. Az új 4.1-es 
prémium minőségű hangrendszerrel a gépkezelő munka közben is 
hallgathat zenét.

MAXIVISION VEZETŐFÜLKE-
CSALÁD.
Maximális kényelem és számos lehetőség az egyéni kialakításra.





Minden az exkluzivitásról szól. 
             

WARRIOR KIADÁS.
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 RCshift váltóval szerelt matt zöld 6190-es modell, mint a WARRIOR kiadás egyik új, a 
megszokottól elütő színe. 

Ma már az összes új 6-os sorozat exkluzív Warrior kiadása is 
elérhető, ami nem csak a fényes króm felületek bőségéről szól, 
hanem az exkluzív kiegészítőkről és a fülkebelső berendezéséről 
is. A választékot 5 különböző exkluzív szín alkotja. A 6-hengeres 
modellek új színei a hagyományos fekete és a DEUTZ-FAHR zöld 
mellett a matt fekete, a jávazöld és a matt zöld.
 

A vezető a Warrior LED-csomag, a Warrior komfortülés és az 
automata klímavezérlés minden előnyét kiélvezheti. A Warrior 
kiadás lenyűgöző megjelenését a rozsdamentes acél kipufogócső-
díszítés és – kívánságra – szemet gyönyörködtető ragyogó fényezés 
is emeli. Fokozott kényelem és exkluzív kiegészítők: így néznek ki a 
6-os sorozat speciális Warrior modelljei!

Fontosabb 
jellemzők 
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• Warrior komfortülés
• Rozsdamentes acél kipufogófedél
• Warrior matricák és krómezüst rögzítőkapocs a 

motorháztetőn
• LED-es munkalámpa csomag
• Hátsó alsó hangszigetelő üveg
• Warrior színek a 6-hengeres modellekhez: zöld, 

jávazöld, matt zöld, fekete vagy matt fekete.
• Warrior színek a 4-hengeres modellekhez: zöld vagy 

fekete.

 A Warrior modellek alapfelszereltségként számos kiváló minőségű komponenst tartalmaznak, ezzel is kiemelve ennek a felszereltségi változatnak az exkluzív jellegét.
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A kompakt méretnek köszönhető kiváló manőverezhetőség, a széles külső látómező, a 
nagy teherbírású tengelyek, a FOPS típusjóváhagyással rendelkező, tetőnyílással is ellátott 
MaxiVision vezetőfülkék, a finoman állítható PowerShuttle funkció, a Stop&Go funkció 
előnyei (csak az RCshift sebességváltóval szerelt modellek esetében), az Easy Steer funkció, 
a beépített joystick-vezérlés és a nagy teljesítményű hidraulikus rendszerek, amelyek a Load 
Sensing szivattyúk segítségével akár 160 l/perc sebességgel is képesek olajat szállítani, mind 
arra utalnak, hogy a 6-os sorozat tagjai tökéletesen alkalmasak a homlokrakodóval történő 
használatra. Épp ezért a cég mérnökei – akik a 6-os sorozatot is tervezték – hat különböző 
homlokrakodó modellt fejlesztettek ki, amelyek kifejezetten ehhez a traktorcsaládhoz 
készültek, hogy a vásárlók minden igényének megfeleljenek. 

A gyorsan csatlakoztatható és leválasztható ProfiLine FZ típusú homlokrakodók speciális 
acélból készülnek, hogy egyszerre jellemezze őket a nagyfokú stabilitás, a kisebb súly és a 
maximális csavarási merevség. Az emelőkar egyetlen blokkból áll és az összes vezérlőrúd 
a rácsos tartóba van beszerelve, miközben valamennyi hidraulika vezeték jól védett 
helyen, a teherhordó gerendaváz alatt fut. Akár 4200 kg-ot is képesek felemelni 4,6 méter 
magasságba.

A speciális kialakítású homlokrakodók mellett a 6-os sorozat modelljeit négy különböző 
rakodó összeállítással lehet megrendelni. Ezek az összeállítások a LIGHT Kittől – egy 
egyszerű mechanikus összeállítás, mely a rakodó tartókeretét biztosítja – a HYDROFIX 
gyorscsatlakozót (beépített villamos és hidraulikus csatlakozókkal együtt) és elektronikus 
vagy mechanikus vezérlésű dedikált elosztókat magában foglaló READY Kitig terjednek. 
A homlokrakodók használatának megkönnyítése érdekében a DEUTZ-FAHR a hátsó 
ballasztsúlyokból is széles választékot tart.

A HOMLOKRAKODÓ.
Rakodásra született.

FZ 43-27 FZ 43-34 FZ 46-26 FZ 46-33 FZ 48-33 FZ 48-42

6160.4 / 6170.4 •

6160 / 6170 • •

6180 / 6190 •

6210 / 6230 • • • •
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XXXXXXX – 33

 Az új ProfiLine homlokrakodókon az összes hidraulika vezeték a gerendaváz 
belsejében lett elhelyezve, mert ez a megoldás megfelelő védelmet biztosít számukra 
és a vezetőt sem akadályozza a kilátásban.

 A tetőnyílás tökéletes kilátást enged a gépkezelőnek.

• Különböző homlokrakodó készletek a legkülönfélébb vásárlói igények kielégítésére
• HYDROFIX gyorscsatlakozó beépített elektronikus csatlakozókkal
• FOPS típusjóváhagyással rendelkező tetőnyílás 
• Kifejezetten homlokrakodóval való használatra tervezett joystickek 
• Stop&Go funkció (RCshift) 
• PowerShuttle hidraulikus irányváltó 5 lehetséges beállítással 

Fontosabb jellemzők
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SDF  
SMART 
FARMING 
SOLUTIONS.



A munka egyszerűbbé 
tétele és a termelékenység 
növelése érdekében a 
6-os sorozat traktorai 
különféle termékekkel és 
szolgáltatásokkal bővülhetnek. 
           

SDF  
SMART 
FARMING 
SOLUTIONS.
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AGRICULTURE 4.0: 
TELJESEN ÖSSZEKAPCSOLVA.
A 6-os sorozat traktorai kategóriájukban piacvezető 
technológiát kínálnak, ami minden eddiginél intelligensebb 
megoldásokkal segíti a gépkezelő munkáját. 
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A 6-os sorozat traktorai világszínvonalú technológiát kínálnak, 
hogy ön minden eddiginél okosabb megoldásokra támaszkodva 
folytathassa munkáját. Az automatikus vezetőrendszernél 
semmi nem tesz többet a gépkezelő kényelméért. A 6-os sorozat 
opcionálisan a legfejlettebb és legkifinomultabb automatikus 
irányítási és telemetriai rendszerekkel szerelhető fel. A centiméternyi 
pontossággal végzett munka segít elkerülni a pazarló átfedéseket, 
üzemanyagot takarít meg, csökkenti az alkatrészek kopását és 
minimalizálja a munkavégzéshez szükséges eszközök használatát. A 
DEUTZ-FAHR által kínált csatlakozási megoldások még egyszerűbbé 
teszik az iroda és a munkagép közötti interakciót.
Az SDF Fleet Management csomag segítségével a felhasználó biztos 
kézzel irányíthatja a 6-os sorozatú modellek működését.

Az alkalmazás használatával a tulajdonos valós időben követheti 
nyomon a traktor mindenkori helyzetét. Az SDF Fleet Management 
– annak értesítési funkcióit kihasználva – a karbantartás 
megtervezésében, valamint a teljesítményre és az üzemanyag-
fogyasztásra vonatkozó adatok beszerzésében is hatékony 
eszközként használható. Az SDF Fleet Management alkalmazás 
segítségével a kereskedő szakembere minden esetben segítséget tud 
nyújtani a vezetőnek, ha netán valamilyen problémája támad. Ezen 
a módon csökkenthető a vásárló gépeinek állásideje és javítható 
azok üzemi megbízhatósága.

 Az XTEND távfunkció alkalmazása esetén a gépkezelő ISOBUS UT terminál 
segítségével gond nélkül megadhatja a munkaeszközök beállításait úgy is, ha a 
fülkén kívül tartózkodik.

 Az automatikus szakaszvezérlés és az egyfúvókás vezérléssel működő permetezőgép 
alkalmazása révén a kijuttatni kívánt növény-egészségügyi szerek egy része 
megtakarítható. Az akár 200 szakaszon végezhető automatikus szakaszvezérlés az 
iMonitor egyik alapfunkciója.

 Az SDF Guidance rendszer intelligens táblavégi fordulókezeléssel és Auto-Turn 
funkcióval tehermentesíti a vezetőt és biztosít számára maximális kényelmet.

• Központi interfészként az iMonitor számos 
különböző alkalmazást kezel, melyek irányításra, 
adatkezelésre, ISOBUS-os funkciók és egy sor más 
opcionális távfunkció, pl. az XTEND vagy Auto-Turn 
(automatikus fordulás) végrehajtására szolgálnak.

• SDF Guidance rengeteg kényelmi funkcióval és 
az új SR20 GNSS vevővel a kiemelkedően pontos 
munkavégzésért.

• Számtalan ISOBUS-os funkció, pl. automatikus 
szakaszvezérlés (Section Control) akár 200 
szakaszon.

• SDF Data Management a traktor és az iroda között 
zajló megbízható adatcsere szolgálatában.

• SDF Fleet Management a gép adatainak 
távvezérléséhez.

Fontosabb 
jellemzők 
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Ezzel az innovatív terminállal a vezető tökéletesen uralhatja 
gépét.  
         
Az iMonitor – mint a vezérlés központi eleme – most megújult 
grafikus kezelőfelületével, valamint egyszerűbb és intuitívabb 
használatával kínál még jobb felhasználói élményt. A vásárló 8” 
és 12” monitorméret közül választhat. Az iMonitoron a vezető 
a gép minden fontos funkcióját – köztük a traktor beállításait, a 
vezetőrendszert, az ISOBUS-os eszközvezérlést és az adatkezelő 
alkalmazást – kezelni tudja.
A képernyő a dedikált funkciók megjelenítéséhez több mezőre 
osztható, amiről a vezető a tükröződésgátló bevonatnak 
köszönhetően minden információt pontosan le tud olvasni. Az 
iMonitor használatát a legmodernebb érintőképernyő és a külön 
megvásárolható külső MMI vezérlő teszi még kényelmesebbé.
Az intuitív és azonnali felhasználhatóság döntő jelentőséggel bír 
a terminálról vezérelhető számos funkció miatt. A kartámaszon 

ergonomikusan elhelyezett egyetlen vezérlő interfészről minden 
funkció elérhető. A támogató funkciók – köztük a jól áttekinthető 
menüstruktúrával megtámogatott rövid útmutatók és az ikonnal 
jelzett elemleírások – egyszerű, intuitív használatot biztosítanak. 
Ha a gépkezelő még nem tud eligazodni az interfész funkciói között, 
a távtámogató funkció minden kétségét gyorsan eloszlathatja. A 
vezetőt, a traktort, a munkagépet és az irodát egymással összekötő 
iMonitor egy rendkívül jól használható, praktikus interfész. A 
számtalan gyári alapfunkció mellett még nagyobb felhasználói 
élményt nyújtó további funkciók is elérhetők. Ilyen például az 
XTEND távfunkció, amely lehetővé teszi a képernyő kivetítését 
külső táblagépekre.

iMonitor. 
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 Kézközelben: a 8” méretű iMonitor a MaxiVision és MaxiVision+ vezetőfülkével 
felszerelt modellekbe került be.

A modern automatikus vezetőrendszerek nemcsak arra 
jók, hogy a vezető kevésbé fáradjon el, és ezáltal javuljon a 
termelékenység, hanem arra is, hogy a gazdálkodó a precíziós 
szántóföldi munkavégzés során komoly időmegtakarítást 
érhessen el. Az SDF Guidance alkalmazás kényelmes és minden 
esetben rendkívül precíz munkavégzést tesz lehetővé. 

SR20
Az önkormányzás lehetőségét kínáló új SR20 GNSS műholdvevő 
tökéletesen pontos és nagyon hatékony szántóföldi 
munkavégzést biztosít. Az összes nagyobb műholdrendszer 
(GPS, GLONASS, GALILLEO, QZSS és Beidou) jeleinek vételére 
alkalmas, ami a tartósan pontos munka érdekében minden 
körülmények között megbízható műholdas nyomkövetést 
garantál. Mivel a hardver alapkivitelben egy, a legkisebb mozgás 
érzékelésére is alkalmas 3-tengelyes giroszkópot tartalmaz, 
ezért a CTM modullal együtt alkalmazva tovább pontosíthatók 
a pozícióadatok, pl. Egnos műholdról RTK bázisállomásra 
küldött DGPS korrekciós adatokkal.

Az elektronika javítja a mezőgazdasági gépek biztonságát, 
pontosságát és hatékonyságát. Az ISOBUS segítségével 
a gépkezelő az összes kompatibilis mezőgazdasági eszköz 
működését egyetlen monitorról (UT – Universal Terminal) 
vezérelheti. Az iMonitor központi vezérlőegységként használható 
minden ISOBUS-alkalmazáshoz és a műveletek széles körének 
kezeléséhez. Számos funkció licenc aktiválása nélkül is elérhető, 
így például az AUX (AUX-N) funkciók hozzárendelése, akár 200 
szakasz automatikus váltása (TC-SC) és az alkalmazástérképek 
feldolgozása (TC-GEO).

 ISOBUS: Bármilyen típusú munkagépet csatlakoztathat, és élvezheti a különböző 
ISOBUS funkciók előnyeit.

 A 6-os sorozat traktorai több funkció tekintetében is AEF-tanúsítvánnyal rendelkezik.

 Az XTEND távfunkció lehetővé teszi az SDF Guidance alkalmazás megjelenítését, 
illetve egy ISOBUS-os munkagép távoli vezérlését valamilyen külső eszközről, pl. 
táblagépről.
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 Az Agrirouter lehetővé teszi a kommunikációt a különböző alkalmazások 
között, miközben megbízható adatcserét biztosít.

 Ha kényelmesen hozzáférhető gyors szakmai támogatásra van 
szüksége, akkor hozza létre a kapcsolatot a 6-os sorozatú traktor és a 
terméket forgalmazó kereskedő között.

 Az SDF Fleet Management alkalmazás segítségével bármikor hozzáférhet a géppel 
kapcsolatos adatokhoz.
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Az optimalizált működés, a megnövelt hatékonyság, valamint a gép és iroda, illetve a gép 
és bármely más külső forrás között létrehozott kapcsolat egyszerűbbé teszi a különböző 
munkafolyamatokat. Az SDF Smart Farming Solutions programcsomag praktikus válaszokat 
kínál a legfontosabb adatok kezelésének és a folyamatos kapcsolattartásnak a kérdéseire. 
Döntései és választásai tekintetében a felhasználó mindvégig megőrzi teljes szabadságát, 
ahogy az összes adat is az ő kizárólagos tulajdonát képezi.

Az SDF ezen a flottakezelő alkalmazáson keresztül testreszabható megoldásokat kínál a gép 
működésével összefüggő legfontosabb adatok valós idejű kezelésére. Ügyfeleinknek jelentős 
előnye származhat abból, hogy minden szempontból ellenőrzésük alatt tarthatják gépeiket 
és számos létfontosságú adatot kezelhetnek, így többek között a munkatevékenységhez 
kapcsolódó nyomkövetési adatokat is. Az SDF Fleet Management alkalmazáscsomag 
a DEUTZ-FAHR gépekről beérkező telemetriai adatok elemzésének központi vezérlő 
interfésze. A traktor adatai valós időben, mobil internetkapcsolaton keresztül futnak be, 
hogy a felhasználó elemezze, figyelemmel kísérje és optimalizálja gépének működését. 
A „térképnézet” egy-egy gép vagy akár a teljes flotta helyzetét és állapotát megmutatja, 
de akár előzményadatokat is megjeleníthet. Igény esetén az alkalmazás virtuális kerítés 
felállítására is alkalmas lehet, és figyelmeztetést ad, ha a gép elhagyja az így kijelölt 
területet. A hibaüzenetek továbbíthatók a márkakereskedés műszaki támogató csoportjához, 
és felhasználhatók a meghibásodások előrejelzésére, így a szükségtelen gépállásidő 
lerövidítésére. A Remote Support alkalmazásnak köszönhetően a márkakereskedő a távolból 
könnyen hozzáférhet az iMonitorhoz, miután a vezető engedélyezte, hogy segítséget 
nyújtson a gép üzemeltetésével kapcsolatban esetleg felmerülő kérdések vagy problémák 
megoldásában. 

A hatékony adatkezelés egyre fontosabbá válik a mezőgazdasági és termelési 
munkafolyamatok optimalizálása szempontjából. A minél megbízhatóbb adatcsere 
érdekében az SDF szabványos fájlformátumokat – pl. SHAPE-et vagy ISO-XML-t – használ. 
Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az összehangolt módon továbbított koherens 
adatokra támaszkodva folyamatosan nyomon kövesse, mi történik.

Az Agrirouter egy olyan univerzális platform, amely megbízható és semleges adatcserét tesz 
lehetővé számos különböző terminál és alkalmazás között. A platform egyszerűbbé teszi az 
adatcserét és ezáltal a munkafolyamatokat, csökkenti az irodán dolgozók munkaterhelését 
és javítja a gazdasági hatékonyságot, értékes időt szabadítva fel más tevékenységekre. 
Semleges adatcsere platformként elhárítja a mezőgazdaság digitalizációjának egyik 
legnagyobb akadályát azzal, hogy lehetővé teszi a gazdálkodók és a bérvállalkozók számára, 
hogy adatokat cseréljenek a gépalkalmazások – ilyen pl. a Farm Management Information 
Systems (FMIS) – és a különböző gyártók mezőgazdasági szoftveralkalmazásai között. 
Minden felhasználó létrehozhat egy ingyenes személyes Agrirouter-fiókot, és egyénileg 
konfigurálhatja azt. Az adatok beérkezésének és továbbításának útvonalait a felhasználó 
maga határozhatja meg a beállítások menüben. Partnerlista és további információk a www.
my-agrirouter.com oldalon találhatók. A 6-os sorozat gépeibe már gyárilag bekerülnek 
a szükséges hardverelemek, és a már korábban eladott DEUTZ-FAHR traktorok utólag is 
felszerelhetők a megfelelő eszközökkel.

Világszínvonalú technológia a mindent 
átfogó konnektivitás szolgálatában.  
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• Tengelyek új felfüggesztési koncepcióval és megnövelt 
megengedett terheléssel

• A motor fékteljesítményét akár 40%-kal növelő 
megoldás (csak a 6-hengeres motorok esetében)

• Különféle fékrendszerek, köztük a traktorokat és 
gyártóikat érintő uniós szabályozásnak – „Mother 
Regulation” – megfelelő hidraulikus fékek állnak 
rendelkezésre

• Bevált száraz tárcsafékek a 6210 és 6230 modellen

Fontosabb jellemzők

A gépkezelő csak akkor végezhet jó munkát, ha a földeken, az 
utakon, nagy sebesség mellett vagy instabil terepen egyaránt 
tökéletesen képes uralni a gépet. A traktor aktív biztonságának 
további fokozása érdekében az új 6-os sorozat minden körülmények 
között kiváló külső látótér biztosításával ad választ erre az igényre, 
amit a tervezők nagy tükrökkel és ablakokkal, erős munkafényekkel 
és külső kamerák felszerelésével valósítottak meg. Ezenkívül az új 
első tengelyek nagyobb teherbíró képességükkel és intelligens, 
adaptív felfüggesztési rendszerükkel felülmúlhatatlan stabilitással 
és kényelemmel ruházzák fel a 6-os sorozat gépeit úgy a legnagyobb 
kihívást jelentő vontatási műveletek során, mint a nehéz terhek 
mozgatásakor. A felfüggesztés teljesen újszerű megközelítése 
nagyobb stabilitást ad a traktornak szállítás közben, és javítja 
a vezetés biztonságát. A felhasználó háromféle beállítás közül 

választva határozhatja meg a felfüggesztés viselkedését, hogy 
minden körülmények között tökéletes kényelemben végezhesse 
munkáját.
A 6210 és 6230 modell elöl nagy teljesítményű száraz tárcsafékekkel 
szerelhető fel. Már az alapfelszereltség részét képezi az a 
fékasszisztens funkció, amely a minél gyorsabb fékezési reakciók 
érdekében a pedálra nehezedő kisebb nyomás mellett is tökéletes 
fékteljesítményt garantál. 

A 6-hengeres motorral szerelt modelleket opcióban olyan 
motorfékkel lehet ellátni, amelyik megnöveli a motor fékezési 
teljesítményét. Ezzel a megoldással javul a biztonság, csökken a 
karbantartás költsége és kevésbé kopik az üzemi fék.

FELÜLMÚLHATATLAN AKTÍV
ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG.
Nyugodt munkavégzés.
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A hidraulikus és a pneumatikus pótkocsi-fékrendszer, illetve a 
kettő kombinációja az összes modellen elérhető, és lehetővé 
teszi, hogy a vezető bármilyen típusjóváhagyással rendelkező 
pótkocsit rákapcsoljon a traktorra. Azok a vállalkozók és 
önkormányzatok, amelyek főleg az utakon kívánják használni 
az újonnan megvásárolt traktort, jól látható narancssárga 
karosszériafestéssel és városi használatra szánt abroncsokkal 
is megrendelhetik a gépet, melyek jobban tapadnak, amikor a 
havat le kell takarítani az utakról.

 A 65%-kal megnövelt új tükrökben a vezető tökéletesen beláthatja a mögötte lévő 
területet.

 A 6210 és 6230 modellhez külön megrendelhető száraz tárcsafékek kivételesen nagy 
megállító erővel fékezik a kerekeket.

 Az új első tengelyek nagyobb tengelyterhelést viselnek el, és egy új felfüggesztés-
érzékelő van elhelyezve bennük.
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Hosszú intervallumok és könnyű kezelhetőség. 
 

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS.

A DEUTZ-FAHR új 6-os sorozata egy sor olyan okos megoldást 
kínál, amelyek egyszerűbbé teszik a traktorok karbantartását és 
hosszabb szervizintervallumokat biztosítanak.

  
• A hűtőfolyadék szintje, valamint a sebváltó és az első TLT* 

olajnívója a kémlelőablakon keresztül közvetlenül megállapítható 
(*a DualSpeed változattal felszerelt modelleken)

• A motorolaj-mérőpálca a motorháztető felnyitása nélkül is 
hozzáférhető

• A jobb oldalon elhelyezett célszerű sapka az akkumulátorhoz 
hozzáférést, a külső tápegységhez pedig gyors csatlakozást 
biztosít

• A vezetőfülke külső légszűrőihez és keringető levegőszűrőihez 
könnyen hozzá lehet férni

• A hűtőrendszer, a fülke és a szűrők rendszeres tisztítása könnyen 
elvégezhető a tartályon elhelyezett szerszámosládában található 
opcionális légtömlő és lefúvató pisztoly segítségével

• A karbantartás és a tisztítás munkájának megkönnyítése céljából 
a nagyméretű, ugyanakkor könnyű alumínium radiátor szetten 
található kar segítségével a radiátortest felhajtható

Hagyományaihoz híven a DEUTZ-FAHR mindig is könnyen 
karbantartható traktorokat állított elő. A hosszabb 
szervizintervallum és az összes karbantartási pont jó 
hozzáférhetősége mindegyik modell általános gazdasági 
hatékonyságát javítja. Az új 6-os sorozatú traktorok nemcsak 
követik ezt a hagyományt, de új fejlesztéseket is kínálnak.
A gyártói garancián túl két további SDF ExtraCare garancia is 
megvásárolható az új 6-os sorozatra. Az első 3 évre vagy 3000 
üzemórára, a második pedig 5 évre vagy 5000 üzemórára terjeszti 
ki a garancia időtartamát.



 Védett helyen, a lépcső alatt elhelyezett légbefúvó nyílás és beszálló lámpakapcsoló. Akár 410 literes üzemanyagtartály a minél hosszabb megszakítás nélküli munkavégzés 
érdekében.

 A jobb oldalon elhelyezett, kényelmesen hozzáférhető nagy szerszámosláda. Víztartály acél szintjelzővel.

 A légtömlő és a lefúvató pisztoly tárolódoboza, mely az üzemanyagtartály felett, a 
bal oldalon került elhelyezésre.

 Könnyen hozzáférhető PowerCore légszűrő.
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MŰSZAKI ADATOK
6-OS SOROZATÚ POWERSHIFT

6160.4 6170.4 6160 6170 6180 6190 6210 6230
MOTOR
Modell DEUTZ TCD 4.1 DEUTZ TCD 6.1
Kibocsátási szint Euro V Euro V
Hengerek/lökettérfogat száma/cm3 4 / 4038 6 / 6057
Turbófeltöltő töltőlevegő hűtéssel � �
VISCO hűtőventilátor � �
Befecskendezés @ nyomás Típus/bar Common Rail @ 1,600 Common Rail @ 1,600
Max. teljesítmény (ECE R120) kW/Le 118 / 161 126 / 171 119 / 161 126 / 171 133 / 181 141 / 192 159 / 216 159 / 217
Max. teljesítmény lökettérfogat-növeléssel (ECE R120) kW/Le 126 / 171 - 126 / 171 - 141 / 192 - - 169 / 230
Teljesítmény névleges sebességen (ECE R120) kW/Le 114 / 155 120 / 163 114 / 155 120 / 163 128 / 174 132 / 179 145 / 197 150 / 204
Sebesség maximális teljesítménynél fordulat/perc 1900 1900
Max. motorfordulatszám (névleges) fordulat/perc 2100 2100
Max. nyomaték lökettérfogat-növeléssel Nm 685 - 709 - 796 - - 891
Max. nyomaték Nm 675 699 698 727 772 821 849 849
Sebesség maximális nyomatéknál fordulat/perc 1500 1500
Légszűrő porelszívóval � �
Üzemanyagtartály kapacitása l 300 350 410
AdBlue kapacitás l 21 29 29
    
ÁTVITEL
Modell Powershift átvitel
Váltóáttétel 1,3232 1,3316 1,3274
PowerShuttle 5 különböző beállítással �
Sebességváltó száma 5 sebességcsoport egyenként 6 Powershift fokozattal (előre)
Sebességfokozatok száma mászó fokozat nélkül száma 30 + 15
Sebességfokozatok száma mászó fokozattal (opció) száma 54 + 27
Vezetési módok Manuális / APS (ha fel van szerelve)
SpeedMatching �
Powershift proporcionális szelepek (SenseShift) �
Automatikus Powershift (APS) funkció 
Minimális sebesség mászó fokozattal 1000 rpm mellett km/h 0,17 0,18
Csúcssebesség 40 km/h fordulat/perc 1575 SuperECO 1490 SuperECO
Csúcssebesség 50 km/h fordulat/perc 1969 ECO 1863 ECO
HIDRAULIKARENDSZER ÉS FÜGGESZTŐMŰ
Szivattyúáram (STD) l/perc 84 Open Center szivattyú 120 Load Sensing szivattyú
Szivattyúáram (OPT) l/perc 120 / 160 Load Sensing szivattyú 160 Load Sensing sivattyú
Hidraulikaolaj-kivezetés l 40
 Hidraulikavezérlések Típus Mechanikus vagy vegyes
Hidraulikus segédcsatlakozók (mechanikus) száma 2 vagy 4
Hidraulikus segédcsatlakozók (vegyes) száma 2 mechanikus és 2 elektromos 
Power Beyond  (normál vagy lapos csatlakozók)
Automatikus alsó függesztőkar-stabilizátorok 
Hátsó függesztőmű emelőképessége (STD) Kg 6200
Hátsó függesztőmű emelőképessége (OPT) Kg 9700
Külső működés a hátsó sárvédőkön �
Első függesztőmű effektív emelőképessége (OPT) Kg 3800
Első függesztőmű emelőképessége (OPT) Kg 4110 5450
Hidraulikus felső függesztőkarok 
TLT
Hátsó TLT fordulatszámok  540 / 540 ECO / 1000 / 1000 ECO

Első TLT fordulatszámok
1000 / 1000 ECO / DualSpeed TLT 1000 és 1000 ECO cserélhető a fülkében

(csak a 6-hengeres modelleken)
Hátsó automata TLT �
TENGELYEK ÉS FÉKEK

Modell Dana M40 HD Dana M50
Dana M50/

M60L
Dana M60L

Felfüggesztett első tengely  �
Elektrohidraulikus differenciálzár, 100%  �
ASM rendszer  �
Fékek az első tengelyhez (OPT) Belső nedves tárcsafékek Külső száraz tárcsafékek
Performance kormányzás EasySteer funkcióval 
Fékrásegítő (PowerBrake) �
Mechanikus kézifék �
Pneumatikus pótkocsifék 
Kettős üzemmódú hidraulikus pótkocsifék 
Motorfék 
ELEKTROMOS RENDSZER
Feszültség V 12
Alapakkumulátor V /Ah 12 / 180
Váltakozó áramú generátor V / A 14 / 200
Indítómotor V / kW 12 / 3,1 
Külső aljzat 
Interfész a tartozékokhoz 11786 (7-pólusú) 

� = alapkivitel    = opció   – = nem beszerezhető
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MŰSZAKI ADATOK
6-OS SOROZATÚ POWERSHIFT

6160.4 6170.4 6160 6170 6180 6190 6210 6230
MAXIVISION VEZETŐFÜLKE
Vezetőfülke MaxiVision / MaxiVison+
Mechanikus vezetőfülke-felfüggesztés  �
Pneumatikus vezetőfülke-felfüggesztés 
XLarge Vision teleszkópos hátsó tükrök LED-es megvi-
lágítással 

Elektronikusan állítható XLarge Vision teleszkópos hátsó 
tükrök LED-es megvilágítással és fűtéssel 

Klíma �
Automata klímaberendezés 
Tetőnyílás 
Tetőnyílás FOPS típusjóváhagyással 
Powershift sebességváltó kar ComfortClutch gombbal �
iMonitor 8" kijelzővel 
AutoTurn 
XTEND 
ISOBUS (hátsó, első és fülkében elhelyezett csatlako-
zókkal) 

VRC (Variable Rate Control – differenciált kijuttatás) 
SC (Section Control – szakaszvezérlés) 200 szakasz 
SR20 RTK műholdvevő 
CTM konnektivitást biztosító modul 
Rögzítőkonzol táblagéphez és okostelefonhoz 
Comfortip Professional (csak iMonitorhoz) 
Max-Comfort ülés, légrugós felfüggesztés, állítható 
üléshelyzet, pneumatikus deréktámasz, forgatható �

Max-Dynamic DDS XL ülés, légrugós felfüggesztés 
dinamikus rezgéscsillapítással, állítható üléshelyzet, 
pneumatikus deréktámasz, forgatható



Max-Dynamic Evo DDS XL ülés, műbőr huzat, légrugós 
felfüggesztés dinamikus rezgéscsillapítással, állítható 
üléshelyzet, pneumatikus deréktámasz, forgatható és 
aktív klíma



Utasülés �
Előkészítés antennával és hangszórókkal rendelkező 
rádió számára �

High-level DAB+ rádió Bluetooth-szal 
4.1-es prémium hangrendszer High-level DAB+ rádióval, 
Bluetooth-szal és kihangosító funkcióval 

Kivehető hűtődoboz 
8 db halogén munkalámpa a fülketetőn �
Max. 23 db LED-es munkalámpa 
Max. 2 db LED-fényszóró 
LED-es vezetőfények 
iLock/AntiTheft lopásgátló funkció �
HOMLOKRAKODÓ
Előkészítés lámpakészlet és kiegészítő lámpakészlet 
számára 

Előkészítés közepes készlet számára 
Előkészítés készre szerelt készlet (mechanikus vagy 
elektromos) számára 

Homlokrakodó modell FZ 43-27 | FS 43-34 FZ 43-34 | FZ 46-26 FZ 46-26
FZ 46-26 | FZ 46-33
FZ 48-33 | FZ 48-42

Túlterhelési magasság mm 4110 4110 | 4340 4340
4340 | 4340
4590 | 4590

Felszakító erő 800 mm-rel a forgáspont előtt daN 3540 | 4580 4580 | 3840 3840
3840 | 4560
4140 | 4900
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MŰSZAKI ADATOK
6-OS SOROZATÚ RCSHIFT

6160.4 6170.4 6160 6170 6180 6190 6210 6230
MOTOR
Modell DEUTZ TCD 4.1 DEUTZ TCD 6.1
Kibocsátási szint Euro V Euro V
Hengerek/lökettérfogat száma/cm3 4 / 4038 6 / 6057
Turbófeltöltő töltőlevegő hűtéssel � �
VISCO hűtőventilátor � �
Befecskendezés @ nyomás Típus/bar Common Rail @ 1,600 Common Rail @ 1,600
Max. teljesítmény (ECE R120) kW/Le 118 / 161 126 / 171 119 / 161 126 / 171 133 / 181 141 / 192 159 / 216 159 / 217
Max. teljesítmény lökettérfogat-növeléssel (ECE R120) kW/Le 126 / 171 - 126 / 171 - 141 / 192 - - 169 / 230
Teljesítmény névleges sebességen (ECE R120) kW/Le 114 / 155 120 / 163 114 / 155 120 / 163 128 / 174 132 / 179 145 / 197 150 / 204
Sebesség maximális teljesítménynél fordulat/perc 1900 1900
Max. motorfordulatszám (névleges) fordulat/perc 2100 2100
Max. nyomaték lökettérfogat-növeléssel Nm 685 - 709 - 796 - - 891
Max. nyomaték Nm 675 699 698 727 772 821 849 849
Sebesség maximális nyomatéknál fordulat/perc 1500 1500
Légszűrő porelszívóval � �
Üzemanyagtartály kapacitása l 300 350 410
AdBlue kapacitás l 21 29 29
    
ÁTVITEL
Modell Robotizált RCshift sebességváltó
Váltóáttétel 1,3232 1,3316 1,3274
PowerShuttle 5 különböző beállítással száma �
Sebességváltó 5 sebességcsoport egyenként 6 Powershift fokozattal (előre)
Sebességfokozatok száma mászó fokozattal együtt 
(alapkivitelben)

54 + 27

Vezetési módok Manuális / Félautomata / Automata
Stop&Go (félautomata és automata üzemmódban)
SpeedMatching �
Powershift proporcionális szelepek (SenseShift) �
Automatikus Powershift APS �
Minimális sebesség mászó fokozattal 1000 rpm mellett 0,17 0,18
Csúcssebesség 40 km/h 1224 UltraECO 1158 UltraECO
Csúcssebesség 50 km/h 1530 SuperECO 1447 SuperECO
HIDRAULIKARENDSZER ÉS FÜGGESZTŐMŰ
Szivattyúáram (STD) l/perc 84 Open Center szivattyú 120 Load Sensing szivattyú
Szivattyúáram (OPT) l/perc 120 / 160 Load Sensing szivattyú 160 Load Sensing sivattyú
Hidraulikaolaj-kivezetés l 40
 Hidraulikavezérlések Típus Mechanikus, vegyes vagy tisztán elektromos
Hidraulikus segédcsatlakozók (mechanikus) száma 2 vagy 4
Hidraulikus segédcsatlakozók (vegyes) száma 2 mechanikus és 2 elektromos 
Hidraulikus segédcsatlakozók (elektromos) száma 2, 4 vagy 5
Power Beyond  (normál vagy lapos csatlakozók)
Automatikus alsó függesztőkar-stabilizátorok 
Hátsó függesztőmű emelőképessége (STD) Kg 6200
Hátsó függesztőmű emelőképessége (OPT) Kg 9700
Külső működés a hátsó sárvédőkön �
Első függesztőmű effektív emelőképessége (OPT) Kg 3800
Első függesztőmű emelőképessége (OPT) Kg 4110 5450
Hidraulikus felső függesztőkarok 
TLT
Hátsó TLT fordulatszámok  540 / 540 ECO / 1000 / 1000 ECO

Első TLT fordulatszámok
1000 / 1000 ECO / DualSpeed TLT 1000 és 1000 ECO cserélhető a fülkében

(csak a 6-hengeres modelleken)
Hátsó automata TLT �
TENGELYEK ÉS FÉKEK

Modell Dana M40 HD Dana M50
Dana M50/

M60L
Dana M60L

Felfüggesztett első tengely  �
Elektrohidraulikus differenciálzár, 100%  �
ASM rendszer  �
Fékek az első tengelyhez (OPT) Belső nedves tárcsafékek Külső száraz tárcsafékek
Performance kormányzás EasySteer funkcióval 
Fékrásegítő (PowerBrake) �
Mechanikus kézifék �
Pneumatikus pótkocsifék 

Kettős üzemmódú hidraulikus pótkocsifék 

Motorfék 

� = alapkivitel    = opció   – = nem beszerezhető
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MŰSZAKI ADATOK
6-OS SOROZATÚ RCSHIFT

6160.4 6170.4 6160 6170 6180 6190 6210 6230
ELEKTROMOS RENDSZER
Feszültség V 12
Alapakkumulátor V /Ah 12 / 180
Váltakozó áramú generátor V / A 14 / 200
Indítómotor V / kW 12 / 3,1 
Külső aljzat 
Interfész a tartozékokhoz 11786 (7-pólusú) 
MAXIVISION VEZETŐFÜLKE
Vezetőfülke MaxiVision / MaxiVison+ / MaxiVisonPro 
Mechanikus vezetőfülke-felfüggesztés  �
Pneumatikus vezetőfülke-felfüggesztés 
XLarge Vision teleszkópos hátsó tükrök LED-es megvi-
lágítással 

Elektronikusan állítható XLarge Vision teleszkópos hátsó 
tükrök LED-es megvilágítással és fűtéssel 

Klíma �
Automata klímaberendezés 
Tetőnyílás 
Tetőnyílás FOPS típusjóváhagyással 
MaxCom joystick �
Multifunkciós szatellit kartámasz az elektrohidrauli-
kus hidraulikavezérlő két görgetőkerékkel a MaxCom 
joysticken

(MaxiVision+ felszereltség alapkivitelben)

Teljesen multifunkciós szatellit kartámasz az elektro-
hidraulikus hidraulikavezérlő, ujjbeggyel kényelmesen 
működtethető kezelőszervekkel

(MaxiVisionPro felszereltség alapkivitelben)

iMonitor 8" kijelzővel 
iMonitor 12” méretű képernyővel  (opcióban megrendelhető a MaxiVisionPro felszereltséghez)
AutoTurn 
XTEND 
ISOBUS (hátsó, első és fülkében elhelyezett csatlako-
zókkal) 

VRC (Variable Rate Control – differenciált kijuttatás) 
SC (Section Control – szakaszvezérlés) 200 szakasz 
SR20 RTK műholdvevő 
CTM konnektivitást biztosító modul 
Rögzítőkonzol táblagéphez és okostelefonhoz 
Comfortip Professional (csak iMonitorhoz) 
Max-Comfort ülés, légrugós felfüggesztés, állítható 
üléshelyzet, pneumatikus deréktámasz �

Max-Dynamic DDS XL ülés, légrugós felfüggesztés 
dinamikus rezgéscsillapítással, állítható üléshelyzet, 
pneumatikus deréktámasz



Max-Dynamic Evo DDS XL ülés, műbőr huzat, légrugós 
felfüggesztés dinamikus rezgéscsillapítással, állítható 
üléshelyzet, pneumatikus deréktámasz, aktív klíma



Utasülés �
Előkészítés antennával és hangszórókkal rendelkező 
rádió számára �

High-level DAB+ rádió Bluetooth-szal 
4.1-es prémium hangrendszer High-level DAB+ rádióval, 
Bluetooth-szal és kihangosító funkcióval 

Kivehető hűtődoboz 
8 db halogén munkalámpa a fülketetőn �
Max. 23 db LED-es munkalámpa 
Max. 2 db LED-fényszóró 
LED-es vezetőfények 
iLock/AntiTheft lopásgátló funkció �
HOMLOKRAKODÓ
Előkészítés lámpakészlet és kiegészítő lámpakészlet 
számára 

Előkészítés közepes készlet számára 
Előkészítés készre szerelt készlet (mechanikus vagy 
elektromos) számára 

Homlokrakodó modell FZ 43-27 | FS 43-34 FZ 43-34 | FZ 46-26 FZ 46-26
FZ 46-26 | FZ 46-33
FZ 48-33 | FZ 48-42

Túlterhelési magasság mm 4110 4110 | 4340 4340 
4340 | 4340
4590 | 4590

Felszakító erő 800 mm-rel a forgáspont előtt daN 3540 | 4580 4580 | 3840 3840 
3840 | 4560
4140 | 4900
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A műszaki adatok és ábrák csak tájékoztató jellegűek. A DEUTZ-FAHR elkötelezett amellett, hogy termékeit folyamatosan az Ön igényeihez igazítsa, ezért fenntartja a jogot a frissítésekre előzetes értesítés nélkül.

MŰSZAKI ADATOK
6-OS SOROZATÚ POWERSHIFT/ RCSHIFT
6160.4 6170.4

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK
Első gumik (min.) 420/85 R24”
Hátsó gumik (min.) 520/70 R38"
Első gumik (max.) 600/60 R28”
Hátsó gumik (max.) 710/60 R38”
Tengelytáv (A) mm 2542
Hossz (B) mm 4193 - 5255
Magasság (max.) (C) mm 2920 - 3020
Szélesség (max.) (D) mm 2285 - 2720
Hasmagasság mm 390 - 490
Első tengelyszélesség (karimák között, fékek nélkül) mm 1850
Hátsó tengelyszélesség (karimák között) mm 1720
Terheletlen tömeg elöl kg 2690 - 3340
Terheletlen tömeg hátul kg 4340 - 4380
Összes terheletlen tömeg kg 7080 - 7700
Keréktömeg 
Legnagyobb megengedett tengelyterhelés elöl kg 4700
Legnagyobb megengedett tengelyterhelés hátul kg 8400
Legnagyobb megengedett tömeg kg 11500
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A műszaki adatok és ábrák csak tájékoztató jellegűek. A DEUTZ-FAHR elkötelezett amellett, hogy termékeit folyamatosan az Ön igényeihez igazítsa, ezért fenntartja a jogot a frissítésekre előzetes értesítés nélkül.

MŰSZAKI ADATOK
6-OS SOROZATÚ POWERSHIFT/ RCSHIFT

6160 6170 6180 6190 6210 6230
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK
Első gumik (min.) 420/85 R24” 480/70 R28”
Hátsó gumik (min.) 520/70 R38” 580/70 R38”
Első gumik (max.) 600/60 R28” 600/60 R30”
Hátsó gumik (max.) 710/60 R38” 710/60 R42”
Tengelytáv (A) mm 2767 2848
Hossz (B) mm 4347 - 5712 4478 - 5793
Magasság (max.) (C) mm 2932 - 3153
Szélesség (max.) (D) mm 2285 - 2720
Hasmagasság mm 365 - 465 465 - 515
Első tengelyszélesség (karimák között, fékek nélkül) mm 1850 1780 1940
Hátsó tengelyszélesség (karimák között) mm 1720 1890
Terheletlen tömeg elöl kg 2690 - 3340 3150 - 3790
Terheletlen tömeg hátul kg 4470 - 4510 4740 - 4780
Összes terheletlen tömeg kg 7200 - 8100 7930 - 8550
Keréktömeg 
Legnagyobb megengedett tengelyterhelés elöl kg 5000 5200 6000
Legnagyobb megengedett tengelyterhelés hátul kg 8400 9200
Legnagyobb megengedett tömeg kg 11500 12500 13500



Ha többet szeretne megtudni, kérjük, forduljon kereskedőjéhez,
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

A DEUTZ-FAHR az                  márkája
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