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aBY SPOJrZeĆ W 
PrZYSZŁOŚĆ,
JeDNa Para OCZU TO 
Za MaŁO.



CiĄGNiK rOKU. 
Deutz-Fahr prezentuje nową Serię 7, gamę modeli agrotron ttV, którą charakteryzuje duża moc, awangardowa 
stylistyka, niezrównana wydajność oraz wysoki komfort użytkowania. zaprojektowane dla zapewnienia 
najwyższej wydajności poprzez maksymalizację sprawności działania, nowe modele ttV Serii 7 wykorzystują 
 najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na celu zredukowanie ilości zużywanego paliwa, zwiększenie 
osiągów oraz komfortu operatora. Giugiaro Design firmuje swoją marką niepowtarzalny design modeli nowej Serii 7, 
charakteryzujący się wyjątkowym kształtem maski silnika, futurystyczną linią błotników z zespolonymi lampami LeD oraz 
wyposażeniem, które nie ma sobie równych na rynku.

Dzięki tym cechom Seria 7 zdobyła tytuł „tractor of the Year 2013” oraz „Golden tractor for the Design”. Prestiżowe 
nagrody, przyznawane są przez międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą dziennikarze związani z branżą rolniczą. 
Nagrody potwierdzają ciągłe inwestycje marki Deutz-Fahr mające na celu poszukiwanie najbardziej zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych oraz stylistycznych. użytkownicy, którzy wybierają modele Serii 7 mają do dyspozycji ciągnik 
przyszłości - niezawodny, innowacyjny, awangardowy i ekonomiczny w eksploatacji.

Silnik Deutz tCD 6.1 l6 tier 
4i, 4 zawory na CylinDer, 
elektroniCzne Sterowanie, 
SyStem SCr. 
Dzięki wykorzystaniu systemu SCR 
(Selective Catalytic Reduction), 
nowe silniki Deutz Tier 4i stanowią 
idealną synergię doskonałych 
osiągów, niskiej emisji zanieczyszczeń 
i zredukowanego zużycia paliwa.

Przekładnia bezstoPniowa 
ttV. 
W zależności od obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego:
•  do 60 km/h przy zachowaniu 

maksimum bezpieczeństwa oraz 
zredukowanego zużycia paliwa. 

•  do  40 lub 50 km/h w 
ekon omicznym lub super 
ekonomicznym trybie pracy 
silnika.

Przednie  hamulce z 
zewnętrznymi tarczami. 
Wyjątkowa skuteczność hamowania. 
Standard dla modeli z przekładnią 
przystosowaną do jazdy z prędkością 
60 km/h. Opcja w pozostałych 
modelach. 
 
 Łatwość kierowania.  
 Doskonała sterowność w każdych 
warunkach dzięki  układowi 
kierowniczemu z niezależną pompą. 

GiuGiaro DesiGn. 
Maksymalna widoczność z wnętrza, 
maksymalny komfort w kabinie, 
agresywny wygląd i harmonijne linie 
maski silnika zapewniają wyjątkowe 
doznania.
 
 Kabina „Maxi Vision”.  
A w a n g a r d o w a  k a b i n a  z 
całkowicie nowym wnętrzem. 
Wszystkie przyrządy sterownicze 
zaprojektowane w sposób, 
gwarantujący maksymalny komfort 
oraz łatwość sterowania.

Układ hydraUliczny „load 
SenSing”. 
Moc układu hydraulicznego 
dostępna wtedy, gdy jest potrzebna. 
Wydajność sięgająca 160 l/min .

Tryb Eco/PowEr. 
Możliwość precyzyjnego doboru 
trybu pracy do warunków dla 
osiągnięcia najniższego zużycia 
paliwa i maksymalnej mocy.



BY OSiĄGaĆ 
NaJlePSZe WYNiKi, 
TrZeBa liCZYĆ Na 
WŁaSNe SiŁY.
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Wydajne i bezpieczne dla środoWiska.
Sercem innowacyjnej Serii 7 jest 6-cylindrowy silnik Deutz tCD 6.1 
L06 4V o maksymalnej mocy 222KM (163kW) (eCe r-120 z Boost) w 
modelu ttV 7210, 245KM (180 kW) w modelu ttV 7230 oraz 263KM 
(194 kW) w przypadku silnika stanowiącego wyposażenie modelu ttV 
7250. 4-zaworowe głowice z umieszczonymi centralnie wtryskiwaczami, 
Intercooler, turbosprężarka z zaworem West Gate, sterowany 
elektronicznie układ wtryskowy DCr (Deutz Common rail) oraz układ 
redukcji zawartości szkodliwych związków spalin z katalizatorem SCr, 
stanowią doskonały pakiet, umożliwiający uzyskanie najlepszych 
osiągów przy wyjątkowo niskim zużyciu paliwa i emisji zanieczyszczeń.

innoWacyjne silniki deutz 
Wyposażone W system scr 
oferują Wysoką moc, dużą 
Wydajnością i dbałością o 
środoWisko naturalne. są 
doskonale przystosoWane 
do Współpracy z 
bezstopnioWymi przekładniami 
ttV,W które Wyposażono 
modele serii 7.

BooSt PoWer
Silniki z DoDatkoWą mocą (BooSt).

Nowe silniki Deutz oferują do 27 KM dodatkowej mocy, 
dostępnej w trakcie prac polowych oraz w transporcie.

Wom.

100% dodatkowej mocy dostępne po przekroczeniu 
prędkości 3 km/h. 

tranSPort.

100% dodatkowej mocy dostępne po przekroczeniu 
prędkości 30 km/h.

Dcr
Jedną z podstawowych różnic pomiędzy układem Deutz 
Common rail (DCr), a innymi układami wtryskowymi 
jest wykorzystanie dwóch pomp zasilających szynę układu 
Common rail, smarowanych olejem silnikowym. układ 
oferuje następujące korzyści:
•	 zwiększona	niezawodność,	dzięki	uniezależnieniu	

smarowania pomp od jakości paliwa;
•	 brak	chwilowych	spadków	ciśnienia	w	szynie	Common	

rail;
•	 mniejsze	obciążenia	podzespołów	układu	zasilania.

Wysokie ciśnienie

niskie ciśnienie

Filtr
Jednostka 
sterująca

zawór ograniczający 
ciśnienie

SzYna

czujnik

ogranicznik 
przepływu

Wtryskiwacz
czujnik 
położenia 
pedału 
przyspieszenia

czujnik

czujnik

Pozostałe czujniki
Pozostałe elementy sterownicze

zbiornik

Pompa

Filtr wstępny

centralka



niskie zużycie paliWa  
W każdych Warunkach.
Modele nowej Serii 7 oferują nawet 10% redukcję zużycia 
paliwa w stosunku do dotychczasowych modeli. Oszczędność 
ta kompensuje w znacznym stopniu zużycie płynu adBlue 
(wodny roztwór mocznika o stężeniu 32,5%, wymagany 
do działania układu SCr „Selective Catalytic reduction”), 
oferując zredukowane koszty eksploatacji oraz dbałość o 
środowisko naturalne. Dzięki katalizatorowi SCr, tlenki 
azotu (NOx) są rozkładane na azot i parę wodną, które są 
substancjami nieszkodliwymi dla środowiska. zbiornik adBlue 
został zintegrowany ze zbiornikiem paliwa bez konieczności 
zmniejszania jego pojemności oraz bez zwiększania gabarytów 
ciągnika. Silniki modeli Serii 7 to jednostki przystosowane do 
użycia biopaliw B100. Mogą zatem współpracować z paliwami 
Biodiesel, zarówno w postaci mieszanek z tradycyjnym paliwem, 
jak i czystym biopaliwem. troska Deutz-Fahr o środowisko 
naturalne przejawia się także w zwiększonym wykorzystaniu 
materiałów biodegradowalnych w cyklu produkcyjnym 
nowych modeli. Doskonałą charakterystykę silników Deutz w 
pracach polowych podkreśla moc maksymalna dostępna przy 
1900 obr./min i maksymalny moment obrotowy dostępny 
przy 1600 obr./min. Moment pozostaje stały pomiędzy 950, 
a 1650 obr./min, czyli praktycznie w całym zakresie prędkości 
wykorzystywanych w różnego rodzaju pracach. Operator nie 
musi myśleć o częstym tankowaniu: długie dni pracy nie będą 
już problemem. Wszystko dzięki dużemu zbiornikowi paliwa 
(435 litrów) i zintegrowanemu zbiornikowi adBlue (50 litrów).

układ WtryskoWy 
dcr. 
Dwie pompy zasilające to duża 
niezawodność działania.

elektronicznie 
steroWany 
zaWór West Gate. 
  
Sterowanie elektroniczne 
zapewnia błyskawiczne reakcje 
silnika na zmiany obciążenia.

technoloGia scr. 
Niskie zużycie paliwa, wysoka 
moc oraz spełnienie norm emisji 
spalin.
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4 zaWory na 
cylinder.
Lepsze napełnienie komory, 
wysokie ciśnienie, pełne spalanie 
paliwa.

dodatkoWa moc 
(boost poWer).
 Dodatkowa moc, dostępna 
w trakcie prac z osprzętem 
napędzanym przez WOM lub w 
trakcie transportu.

Innowacyjna technologia i ekonomiczne prędkości 
obrotowe WOM pozwalają na 15% redukcję 
zużycia paliwa.

technologia SCr (Selective Catalytic reduction) 
- nowe silniki Deutz tier 4i to maksymalne osiągi, 
niskie zużycie paliwa oraz dbałość o środowisko 
naturalne.

układ wtryskowy Deutz Common rail.

Silnik kompatybilny z paliwami Biodiesel, zarówno w 
postaci mieszanek, jak i czystym biopaliwem (zgodnym 
z normą eN 14214:2003).



NaJlePSZe OSiĄGi 
W POŁĄCZeNiU Z 
aWaNGarDOWYM 
DeSiGNeM.
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pozWól oczaroWać się 
aWanGardoWej stylistyce, 
WyjątkoWemu komfortoWi 
oraz zaaWansoWanej 
technoloGii. bez żadnych 
kompromisóW.

łatWość obsłuGi.
Nowoczesna kabina Maxi Vision oferuje doskonałe wyposażenie 
oraz bardzo wysoki komfort użytkowania. elektronicznie sterowana, 
automatyczna klimatyzacja, wysokiej jakości materiały oraz duża 
przestrzeń we wnętrzu kabiny tworzą przyjazne i komfortowe środowisko 
pracy operatora. ergonomicznie rozmieszczone przyrządy sterownicze 
oraz czytelne wyświetlacze zwiększają łatwość prowadzenia, oferując 
operatorowi doskonałą swobodę już od pierwszych minut pracy.

Nowy joystick umożliwia łatwe sterowanie podstawowymi funkcjami 
modeli Serii 7. Wielofunkcyjny podłokietnik zespolony z fotelem 
operatora integruje wszystkie podstawowe przyrządy sterownicze, 
niezbędne do obsługi zarówno ciągnika jak i osprzętu. Dźwignie i przyciski 
zostały logicznie pogrupowane i rozmieszczone według częstotliwości ich 
użycia. 

Wszystkie elementy sterownicze zostały wyróżnione kolorami, 
zapewniając operatorowi łatwą i intuicyjną obsługę funkcji ciągnika. Na 
centralnym panelu sterowania oświetleniem umieszczono wszystkie 
włączniki reflektorów roboczych i świateł drogowych. Komfort w kabinie 
gwarantuje automatyczna klimatyzacja ze sterowaniem elektronicznym 
oraz układ amortyzacji. 

amortyzacja przedniej osi w wyposażeniu standardowym oraz 
mechaniczny lub pneumatyczny układ amortyzacji kabiny to tylko część 
wyposażenia montowanego w modelach Serii 7. 

Wyposażenie modeli Serii 7 stanowi także awangardowy fotel 
operatora: w wyposażeniu standardowym dostępne są fotele najnowszej 
generacji z zawieszeniem pneumatycznym i automatycznym systemem 
poziomowania. Najbardziej wymagający użytkownicy mają możliwość 
wyposażenia modeli Serii 7 w nowoczesne fotele z aktywnym 
zawieszeniem. Co więcej, także pasażer dysponuje fotelem z szerokim 
siedziskiem z materiałowym obiciem.



aWanGardoWa technoloGia.
Informacje na temat parametrów roboczych wyświetlane są 
na trzech ekranach.

•	 Kolorowy	 wyświetlacz,	 zamontowany	 na	 przednim	
prawym słupku kabiny, umożliwia monitorowanie 
głównych funkcji ciągnika. 

•	 Infocenter,	 umieszczony	 na	 tablicy	 rozdzielczej	
wyświetla stan poszczególnych systemów i urządzeń. 

•	 iMonitor	 2	 -	 innowacyjny	 multimedialny	 interfejs	
(kompatybilny z ISOBuS) umożliwia ustawienie 
wszystkich parametrów roboczych.     

Wysoki stopień zaawansowania technologicznego Serii 
7 pozwala na pełną kontrolę funkcji ciągnika oraz łatwe 
wykonywanie różnego rodzaju prac.

10-11
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INNOWaCYJNY SYSteM SterOWaNIa.
iMonitor drugiej generacji, zaprojektowano z myślą o sterowaniu 
wieloma funkcjami ciągnika, poprzez wprowadzanie ustawień przy 
użyciu dotykowego ekranu lub praktycznego panelu sterowania, 
umieszczonego na konsoli po prawej stronie fotela operatora. 
12-calowy ekran zintegrowano z podłokietnikiem, a całość 
wbudowano w fotel operatora. umożliwia to stałą i skuteczną 
kontrolę wszystkich funkcji ciągnika. System łączy następujące 
funkcje: „menu główne” do obsługi głównych funkcji ciągnika 
(podnośnik, WOM, hydraulika, silnik, przekładnia, aSM i amortyzacja 
kabiny), monitor osiągów (zużycie paliwa, wydajność pracy i 
obszar pracy) oraz ISOBuS do obsługi kompatybilnego osprzętu.  
Komfort i technologia w zasięgu ręki. W celu dodatkowego zwiększenia 
wydajności pracy, iMonitor 2 może zostać wyposażony w układ 
nawigacji satelitarnej agrosky. Innowacyjny system GPS, całkowicie 
zintegrowany z ciągnikiem, który w najbardziej zaawansowanej 
konfiguracji oferuje możliwość automatycznego sterowania z precyzją 
do 2 cm, dzięki wykorzystaniu zaworów elektrohydraulicznych 
sterujących pracą układu kierowniczego.

erGonomicznie 
rozmieszczone 
przyrządy steroWnicze, 
łatWa identyfikacja 
dzięki oznaczeniom 
kolorystycznym, 
WyGodne i komfortoWe 
steroWanie funkcjami 
ciąGnika naWet W trakcie 
WieloGodzinnej pracy.

inteligentnY SYStem SteroWania 
oŚWietleniem.
Dzięki nowoczesnemu panelowi sterowania oświetleniem 
zainstalowanemu na słupku kabiny, operator może łatwo 
obsługiwać wszystkie reflektory, także te zamontowane na 
przyczepach lub osprzęcie.



WYDaJNOŚĆ W 
TWOiCh ręKaCh.
  
 idealna przekładnia bezstopnioWa to taka, która skutecznie 
łączy Wysoką spraWność działania z najWyższymi osiąGami. 
nie zapominając o komforcie i innoWacyjności.

12-13
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innoWacyjny układ napędoWy.
Przekładnia ttV w modelach Serii 7 łączy wydajność podzespołów 
mechanicznych oraz komfort użytkowania i płynność pracy układów 
hydrostatycznych. Doskonały i niezawodny układ, który pozwala na 
dowolne zmiany prędkości jazdy, wykorzystując optymalnie moc silnika 
bez ryzyka przeciążeń i zbędnych strat energii, sprawia, że praca jest 
prowadzona łatwo i efektywnie. Dzięki tym zaletom przekładnia ttV 
może szybko generować wymagany moment obrotowy, zapewniając 
płynne prowadzenie ciągnika w każdych warunkach. układ zapewnia 
wysoki komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowania, zwłaszcza w trakcie 
wykonywania transportu. układ napędowy przystosowano do jazdy z 
prędkością maksymalną wynoszącą 60km/h. Nowe modele Deutz-
Fahr  Serii 7 mogą poruszać się z prędkością 40/50 km/h (w zależności 
od obowiązujących przepisów) przy prędkości obrotowej silnika rzędu 
1357/1695 obr./min. Seria 7 to również najwyższe standardy w zakresie 
wydajności, dzięki automatycznemu załączaniu napędu na 4 koła oraz 
blokady mechanizmów różnicowych. Wysoki komfort użytkowania 
przekładni ttV zapewnia łatwy sposób sterowania układu napędowego. 
Do prowadzenia ciągnika nie jest konieczne użycie pedału sprzęgła, 
przyspieszenia czy hamulców, zmiana parametrów pracy skrzyni biegów, 
wystarczy jedynie użyć joysticka.

JoYStick
1    Przyciski podnoszenia/opuszczania ramion 

podnośnika oraz przycisk „StoP”.

2    temPomat: możliwość zaprogramowania dwóch 
prędkości   do jazdy do przodu i do tyłu.

3    Obsługa funkcji comFortiP (programowanie 
sekwencji operacji).

4   Przyciski wyboru kierunku jazdy

5   Przyciski proporcjonalnego sterowania pracą 
rozdzielaczy.

6    zmiana PrĘDkoŚci JazDY. 
Do zmniejszenia lub zwiększenia prędkości jazdy 
wystarczy użyć pokrętła.

7    PrzYciSk zaBezPieczaJącY reWerSu 
kierunku JazDY. aby wybrać kierunek jazdy, należy 
użyć jednocześnie przycisku blokady oraz wyboru 
kierunku.  
Skuteczne zabezpieczenie przed przypadkowym 
włączeniem napędu.
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stała zmiana prędkości.
Przekładnie ttV wykorzystują technologię „split-power”, dzięki której 
moc dostarczana przez silnik (power) rozdzielana jest (split) na dwa 
strumienie: większa część mocy przenoszona jest przez podzespoły 
mechaniczne w których skład wchodzi zespół przekładni planetarnych i 
sprzęgieł tarczowych w kąpieli olejowej. Pozostała część przenoszona jest 
drogą hydrauliczną za pomocą pompy Load Sensing, napędzającej silnik 
hydrauliczny. zmiana wydatku oleju układu hydraulicznego powoduje, że 
prędkość ciągnika może być stale, płynnie zwiększana (lub zmniejszana), 
bez „szarpnięć” odczuwalnych w przypadku tradycyjnych skrzyń biegów. 
Obie składowe mocy są następnie ponownie scalane przez przekładnię 
planetarną. Całość uzupełnia rewers elektrohydrauliczny oraz układ 
elektronicznego sterowania wykorzystujący centralkę elektroniczną 
dobierającą parametry dla osiągnięcia maksymalnej wydajności w 
każdych warunkach.

14-15
ukŁaD naPĘDoWY



trzy alternatyWne tryby pracy.
 W zależności od warunków, zmienia się także strategia 
wykonywania zadanej pracy. Właśnie dlatego nowa Seria 7 
oferuje trzy różne tryby pracy.

manual
Wciśnięcie pedału przyspieszenia powoduje wzrost prędkości 
obrotowej silnika, natomiast przesunięcie joysticka powoduje 
zmianę prędkości jazdy. W tym przypadku przekładnie ttV są 
porównywalne z ciągnikami z mechaniczną skrzynią biegów, 
z tą jednak przewagą, że dzięki „nieskończonej” liczbie 
przełożeń oferują większą płynność zmiany prędkości. W 
trakcie przytrzymywania joystika w pozycji wysuniętej do 
przodu lub do tyłu uzyskujemy stałą zmianę prędkości jazdy. 
Wysyłając natomiast do układu sterowania krótkie impulsy 
można zmieniać prędkość bardzo precyzyjnie co 0,1 km/h 
w przedziale od 0 do 15 km/h oraz o 1 km/h na wyższych 
prędkościach.

auto
tryb rekomendowany do prac polowych oraz transportu. 
Po wciśnięciu pedału przyspieszenia ciągnik osiąga 
zaprogramowaną prędkość jazdy, a następnie centralka 
elektroniczna utrzymuje ją na stałym poziomie, dobierając 
automatycznie w zależności od obciążenia prędkość 
obrotową.

Wom (Pto)
tryb aktywowany automatycznie po uruchomieniu napędu 
wałka odbioru mocy. Prędkość obrotowa WOM utrzymywana 
jest na stałym poziomie, niezależnie od prędkości jazdy 
ciągnika, którą operator może w każdej chwili może 
zmieniać za pomocą pedału przyspieszenia. Dzięki trybowi 
WOM przekładnie ttV pokonują podstawowe ograniczenie 
tradycyjnych przekładni mechanicznych, które bez zmiany 
przełożenia nie oferują możliwości dostosowania momentu 
obrotowego do prędkości innej niż prędkość silnika. tryb 
ten jest zatem idealny dla osprzętu wymagającego stałej 
prędkości WOM, jak na przykład prasy zwijające.

manual

auto

Wom (Pto)



skuteczna strateGia  
to taka, która zapeWnia maksymalną 
Wydajność.
równolegle do trybów pracy istnieje także możliwość wyboru trzech 
podstawowych strategii działania skrzyni: „eco”, „Power” i „auto”. 
Pierwsza zwiększa wydajność dzięki redukcji ilości zużywanego paliwa, 
druga maksymalizuje wydajność pracy maszyny, umożliwiając skrócenie 
czasu pracy. „auto” jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy dwoma 
poprzednimi: w tym przypadku centralka dobiera parametry pracy silnika 
oraz skrzyni biegów, zapewniając równocześnie maksymalną oszczędność 
paliwa i wyższe obroty silnika, celem dostarczenia mocy niezbędnej dla 
zachowania stałej prędkości jazdy przy rosnącym obciążeniu.
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Dla maksymalnego bezpieczeństwa Seria 7 może zostać wyposażona w 
innowacyjny układ hamulcowy z suchymi, zewnętrznymi tarczami. W 
wersjach „60 km/h” (tam, gdzie dozwolona jest taka prędkość) układ ten 
montowany jest w wyposażeniu standardowym. hamulec postojowy 
„Park Brake”, który można aktywować bezpośrednio z podłokietnika, 
uruchamia blokadę tylnych tarcz hamulcowych, zapobiegając obciążeniom 
wału napędowego.

Dla łatwej, dowolnej regulacji rozstawu kół istnieje możliwość 
zamontowania regulowanych półosi (Bar axle), co umożliwia montowanie 
kół bliźniaczych z oponami tylnymi 650/65 r42. układ pozwala na 
zamontowanie obciążników na kołach tylnych, z jedną tarczą pośrednią o 
wadze 140 kg na każdą stronę oraz 3 dodatkowymi obciążnikami o wadze 
255 kg na każdym kole, co w sumie daje 1810 kg dodatkowego obciążenia.

hamulec postojowy działa bezpośrednio na tylne tarcze 
hamulcowe, odciążając wał napędowy.

hamulce „Power Brake” umożliwiają operatorowi skuteczne 
zatrzymanie ciągnika przy minimalnym nacisku na pedały 
hamulców - także przy wyłączonym zapłonie. reakcja 
hamulców jest szybka i łagodna.





W STrONę SUKCeSU.



MeChaNiKa i 
iNTeliGeNCJa.
układy hydrauliczne montoWane W modelach serii 7 Wyznaczają 
standardy W sWojej klasie. inteliGentne steroWanie osprzętem 
umożliWia podniesienie do maksimum skuteczności Wykorzystania 
ciąGnika W pracach poloWych.
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hYDrauLIKau i Wom



Wom, kompletna Gama prędkości.
Możliwość wyboru spośród trzech prędkości WOM 
zwiększa  funkcjonalność ciągnika, utrzymując jego wysoką 
wydajność. Seria 7 została wyposażona w WOM o trzech 
prędkościach (540eCO/1000/1000eCO) - wszystkie z możliwością 
elektrohydraulicznego załączenia oraz automatycznej kontroli 
obciążenia, co zapewnia modulowane, łagodne uruchomienie 
podłączonego osprzętu. Sterowanie WOM za pomocą przycisków na 
tylnych błotnikach stanowi wyposażenie standardowe nowej Serii 7. 
razem z przednim podnośnikiem, montowany jest WOM o prędkości 
obrotowej 1000 obr./min, który opcjonalnie dostępny jest także w 
wersji eCO.

Wydajny układ hydrauliczny.
Standardowa kompletacja obejmuje pompę układu wspomagania 
kierownicy o wydajności 44 l/min i pompę układu hydraulicznego 
Load-Sensing o wydajności 120 l/min z możliwością jej zwiększenia 
do 160 l/min. Ponadto w wyposażeniu standardowym dostępne 
są sterowane elektronicznie rozdzielacze dwustronnego działania, 
których liczba może zostać zwiększona nawet do siedmiu, jak również 
- w wyposażeniu opcjonalnym - możliwość zamontowania dwóch 
dodatkowych zaworów z przodu ciągnika. Wszystkie rozdzielacze mają 
funkcję blokady, mogą być ustawione w pozycji pływającej, pozwalającej 
m.in. na kopiowanie terenu przez osprzęt, mogą podawać olej w sposób 
ciągły, dla współpracy z osprzętem wymagającym napędu. W przypadku 
wszystkich rozdzielaczy przewidziana została możliwość regulacji 
zarówno czasu jak i ilości przepływającego oleju; wszystkie dźwignie 
sterujące oznaczono jednakowym kolorem, wszystkie mają funkcję 
programowania dzięki której możliwe jest przypisanie ich do wybranych 
zaworów. złącze Power-Beyond umożliwia bezpośrednie skierowanie 
całego strumienia oleju z pompy do napędzanego osprzętu. układ Load 
Sensing dostosowuje w sposób ciągły wydatek oleju do rzeczywistego 
zapotrzebowania, minimalizując straty mocy i zużycia paliwa oraz 
zapewniając zwiększoną trwałość podzespołów układu hydraulicznego. 



Modele nowej Serii 7 wyposażono w gniazda hydrauliczne „push-pull”, 
służące do podłączenia przewodów hydraulicznych pod ciśnieniem 
oraz w zbiornik przeznaczony do gromadzenia niewielkich ilości oleju 
powstających przy ewentualnych wyciekach z przewodów podczas ich 
podłączania, zapobiegając w ten sposób jego rozlewaniu.

Maksymalny udźwig podnośnika wynosi 10000 kg. elektroniczny podnośnik 
ehr w wyposażeniu standardowym, gwarantuje kontrolę wszystkich 
parametrów roboczych. Podnośnik współpracuje z radarem analizującym 
poślizg kół. ehr integruje również funkcje szybkiego opuszczania ramion 
podnośnika, układ tłumienia drgań w trakcie transportu osprzętu, blokadę, 
ograniczenie wysokości podnoszenia i regulację szybkości opuszczania 
ramion. Maksymalny udźwig przedniego podnośnika (wyposażenie 
opcjonalne) wynosi 4500 kg.
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PoDnoŚnik



uStaWianie gŁĘBokoŚci luB WYSokoŚci 
Głębokość (kontrola obciążenia) lub wysokość 
(kontrola położenia) można regulować w skali 
od 2 do 8. 

czerWona DioDa leD
zaPalona: transport lub tryb „start up” 
migaJąca: tryb StOP
WYŁączona: tryb roboczy 

Przyciski s terowania pracą podnośnika 
umieszczone są na joysticku. 
 Wyłącznik „StOP” blokuje ramiona podnośnika.
 

Cztery potencjometry umożliwiają regulację 
następujących funkcji:

•		 tryb	pracy;
•	 ograniczenie	wysokości	podnoszenia;
•	 kontrola	szybkości	opuszczania	ramion;
•	 poślizg	kół.

prosty,  
nieskomplikoWany, loGiczny i  
innoWacyjny system 
steroWania.



ŁaTWa i SZYBKa 
KONSerWaCJa.
  
 konserWacja WykonyWana jest łatWo, szybko i WyGodnie, dzięki 
zWartej konstrukcji maski silnika, z możliWością całkoWiteGo jej 
podniesienia.
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Konstrukcja ciągnika zapewnia łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych 
elementów oraz podzespołów, czynności konserwacyjne nie wymagają 
użycia dodatkowych narzędzi. Kontrola stanu oleju silnikowego odbywa 
się bez otwierania maski silnika, a poziom oleju w skrzyni biegów / 
układzie hydraulicznym może być łatwo sprawdzony dzięki wskaźnikowi 
umieszczonemu na skrzyni biegów.

dłuGie okresy między-przeGlądoWe.

Wymianę oleju silnikowego należy wykonywać co 500 godzin pracy 
ciągnika.

•	 System	 otwierania	 pakietu	 chłodnic	 zapewnia	 łatwe	 utrzymanie	
czystości elementów układu chłodzenia.

•		 Łatwe	i	szybkie	czyszczenie	filtra	powietrza.
•		 Łatwy	 dostęp	 i	 odpowiednie	 zabezpieczenie	 bezpieczników,	

umieszczonych we wnęce prawego błotnika.
•		 Czyszczenie	 kabinowych	 filtrów	 powietrza	 -	 umieszczonych	 w	

bocznych słupkach kabiny - odbywa się bez użycia narzędzi.
•		 Wyłącznik	 akumulatora	 umożliwia	 bezpieczne	 przechowywanie	

ciągnika w trakcie przerw w jego eksploatacji.
•		 Sprężarka	 połączona	 bezpośrednio	 z	 silnikiem.	 Sprawdzony,	

niezawodny napęd.
•		 Szybkie	i	łatwe	uzupełnianie	oleju	silnikowego.
•		 Zewnętrzny	 wskaźnik	 poziomu	 oleju	 umożliwia	 łatwą	 i	 precyzyjną	

kontrolą jego stanu.



DANE TECHNICZNE
SERIA 7

7210 TTV 7230 TTV 7250 TTV
Silnik

typ Deutz - tcD 6.1 l06 4V tier 4i

układu wtryskowy/ciśnienie Deutz common rail /1600 bar Deutz common rail /2000 bar Deutz common rail /2000 bar

cylindry/Pojemność skokowa liczba/cm3 6/6057

Paliwa kompatybilne Diesel, B100

moc maksymalna z boost (wg ece r-120) kW/km 165/224 180/245 194/263

moc homologowana (wg 2000/25/ce) kW/km 163/222 178/242 190/258

moc maksymalna (wg ece r-120) kW/km 151/205 162/220 175/238

moc przy znamionowej prędkości obrotowej (wg ece r-120) kW/km 137/186 150/204 174/236

znamionowa prędkość obrotowa silnika obr./min 2100

zasysanie Pod maską

maksymalny moment obrotowy (tryb standard) nm 806 870 934

maksymalny moment obrotowy (tryb boost) nm 883 937 1009

Pojemność zbiornika paliwa l 435

Pojemność zbiornika adBlue l 50

częstotliwość wymiany oleju godziny 500

ukŁaD naPĘDoWY

typ Przekładnia bezstopniowa ttV

Prędkość maksymalna 40 km/h przy 1357 obr./min lub przy 1760 obr./min (hD)

tryby jazdy auto/manual/Wom (z systemem sterowania eco/Power)

Funkcja Powerzero (active stop) std

amortyzacja przedniej osi std hydropneumatyczne

aSm (automatyczne sterowanie blokadą mechanizmów różnicowych i.napędem na 4 koła) std

Wom

Prędkość tylnego Wom obr./min 540/540eco/1000/1000eco  540eco/1000/1000eco

Sterowanie Wom z błotników std

Prędkość przedniego Wom obr./min 1000 (1000eco opcja)

załączanie Wom Proporcjonalne elektrohydrauliczne

PoDnoŚnik hYDraulicznY

maksymalny udźwig podnośnika (przedni/tylny) kg 4500/10000

Sterowanie podnośnikiem z błotników std

radar opcja

ukŁaD hYDraulicznY

układ hydrauliczny load-sensing z pompą o zmiennej wydajności std

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (oddzielny) l 50

Sterowanie z błotników std

Power Beyond std

Dystrybutory il. 4 (7 opcja)

hamulce i ukŁaD kieroWniczY

układ wspomagany (Power Brake) std

Wydajność pompy układu wspomagania kierownicy l/min 44

hamulec postojowy typ ePB (electronic Park Brake)

tarczowy układ hamulcowy przedniej osi, zewnętrzne tarcze opcja (std z napędem 60 km/h)

Pneumatyczny/hydrauliczny układ hamulcowy przyczepy std

kąt skrętu kół przednich stopnie 52°

Promień skrętu m 5,8

ogumienie

ogumienie przednie - tylne standard 540/65r34 - 650/65r42 600/70r30 - 650/65r42

obciążniki na tylne koła (opcja) kg 2 x (140+255+255+255)

tylne koła bliźniacze  - 2 x 650/65 r42
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DANE TECHNICZNE
SERIA 7

7210 TTV 7230 TTV 7250 TTV
kaBina

kabina maxi Vision std

klimatyzacja std

Podłokietnik wielofunkcyjny std

interfejs iSoBuS (iSo 11786) opcja

imonitor 2 (ekran 12,8") opcja

kolorowy wyświetlacz std

Fotel pasażera z obiciem materiałowym std

klimatyzacja automatyczna opcja

Fotel max comfort Dynamic Xl (zawieszenie pneumatyczne, 
dynamiczne, regulacja do wagi) std

Fotel max comfort Dynamic XXl (zawieszenie pneumatyczne, 
regulacja do wagi operatora, amortyzacja dynamiczna wzdłużna 
i poprzeczna)

opcja

Fotel max comfort evolution active DDS XXl (aktywne 
zawieszenie, ogrzewanie i wentylacja, automatyczna regulacja 
do wagi)

opcja

amortyzacja kabiny typ mechaniczna lub pneumatyczna

Funkcja comfortip Professional std

inStalacJa elektrYczna

napięcie V 12

akumulator standard V/ah/a 12/180/700

alternator V/ah 12/200

rozrusznik V/kW 12/3,1

gniazdo zasilania zewnętrzne std

gniazdo zasilania dla wyższych natężeń prądu std

WYmiarY i maSY    

rozstaw osi mm  2817 

Długość (min-max) mm  4817-4972 

Wysokość (min-max) mm  3103-3153 

Szerokość (min-max) mm  2500-2736 

Prześwit (min-max) mm  555-685 

 maSa  Bez oBciąŻenia

masa z przodu (min-maks) kg  3000-3795  3100-3915 

masa z tyłu (min-maks) kg  4700-4785  5100-5185 

masa całkowita (min-maks) kg  7700-8580  8200-9100 

makSYmalna maSa DoPuSzczalna PrzY  40 km/h

maksymalna masa dopuszczalna z przodu kg  4860 -5200 (min-maks)  5200 

maksymalna masa dopuszczalna z tyłu kg  5600 -9000 (min-maks)  10000 

maksymalna całkowita masa dopuszczalna kg  10460 -12000 (min-maks)  13500 

makSYmalna maSa DoPuSzczalna PrzY 50 km/h

maksymalna masa dopuszczalna z przodu kg  4420 -5200 (min-maks)  5200 

maksymalna masa dopuszczalna z tyłu kg  5600 -9000 (min-maks)  10000 

maksymalna całkowita masa dopuszczalna kg  10460 -12000 (min-maks)  13500 

Dane techniczne i ilustracje mają charakter poglądowy. Deutz-Fahr, w dążeniu do oferowania produktów jak najbardziej odpowiadających oczekiwaniom klientów, zastrzega prawo do 
wprowadzania aktualizacji w dowolnym momencie bez obowiązku wcześniejszego informowania.



deutz-fahr.com
Deutz-Fahr to znak towarowy należący do

zaleca się stosowanie oryginalnych środków smarnych i płynów eksploatacyjnych.
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