7 SERIE.

7230 – 7250 TTV Agrotron

DE TREKKER VAN MORGEN KAN
NIET WORDEN GEBOUWD MET DE
TECHNIEK VAN GISTEREN.
Hoog presterende tractoren uit Europa's meest
moderne tractoren fabriek.
Boeren en loonwerkers investeren in innovatieve technologie, topkwaliteit, ergonomische bediening en maximale productiviteit. De
DEUTZ-FAHR tractoren-range van 39 tot 340 pk biedt het juiste
model voor elk bedrijf en elke toepassing: praktijk gerichte uitrustingspakketten en een uitgebreide selectie praktische varianten maken van elke tractor een individueel hoog presterend werktuig.
In combinatie met met de meest geavanceerde precisielandbouwsystemen biedt DEUTZ-FAHR op maat gemaakte technologi-
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sche oplossingen voor maximale efficiëntie op het veld en op de
weg. DEUTZ-FAHR is daarom de beste partner als het gaat om het
maximaliseren van de economische efficiëntie van uw bedrijf.
In 2017 werd in Lauingen a/d Donau Europa's modernste tractoren-fabriek met de naam DEUTZ-FAHR Land geopend. Hier worden de high-range tractoren van 140 tot 340 pk gebouwd voor de
wereldmarkt.

 Wij stellen nieuwe normen voor productie-efficiëntie en kwaliteit.

 Uniek op het gebied van tractoren productie: rollenbank en de
testbank voor de geveerde vooras

 High tech made in Germany.

DEUTZ-FAHR SERVICE.
Niet alleen dichtbij, maar ook snel.

•
•
•
•
•
•

Hoge kwaliteitseisen
Originele onderdelen met premium kwaliteit
Snel en efficiënte onderdelen service
Op tijd levering – wereldwijd
Divers aanbod van producten
Excellente prijs-prestatie verhouding

DEUTZ-FAHR - 3

DE 7 SERIE.
Doordacht design.
Het compacte design van de de geweldige DEUTZ-FAHR familie
resulteert in een uitzonderlijk goed zicht rondom de tractor. De
cabine is iets naar achteren geplaatst waardoor er ook een perfect
zicht ontstaat op de achter aangekoppelde werktuigen.

TCD motor.
De vloeistofgekoelde 6-cilinder lijnmotor, met het krachtige common-rail injectiesysteem en het elektronische
motormanagementsysteem verzekeren u van topprestaties en een laag brandstofverbruik. > PAGINA 18

Compact koelsysteem.
Het gepatenteerde krachtige koelsysteem en de elektronische viscoventilator verhogen de efficiëntie van de motor. Het koelpakket kan
volledig geopend worden om gemakkelijk onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. > PAGINA 19

Vooras- en remsysteem.
Het concept van de geveerde vooras en het remsysteem zijn uniek in
deze vermogensklasse. Maximale stabiliteit bij zwaar trek- en duwwerk
dankzij de intelligente geveerde vooras. Alle modellen kunnen optioneel
uitgerust worden met externe droge schijfremmen. > PAGINA 24

Hoogwaardige Duitse techniek voor maximale productiviteit.
Een succesvol bedrijfsresultaat wordt behaald door werkzaamheden
uit te voeren binnen minimale tijd en met dat materiaal dat u
daadwerkelijk nodig heeft om al uw werkzaamheden gedurende
het seizoen uit te kunnen voeren. Elke cent telt als het gaat om
het besparen van productiekosten. DEUTZ-FAHR heeft voor deze
klanten de 7 Serie ontworpen: twee indrukwekkende modellen tot
246 pk, welke zich kenmerken aan hun Duitse kwaliteit, precisie en
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betrouwbaarheid. Het uitstekende comfort van de Maxivision 2
cabine, de intuïtieve bediening met de multifunctionele armleuning,
een modern precisielandbouwmanagementsysteem, zeer efficiënte
motor- en transmissietechnologie, innovatieve assen en remmen en
een ruim aanbod aan bevestigingspunten – maken de 7 Serie het
ideale multifunctionele werkpaard die de productiviteit maximaliseert
op uw bedrijf.

Rijcomfort.
De MaxiVision 2 cabine met optimaal bedieningsgemak en een
uitstekende ergonomie samen met de elektronisch gestuurde geveerde vooras, zorgen voor een uitmuntend rijcomfort. > PAGINA 8

MaxCom multifunctionele armleuning.
De geïntegreerde, zeer ergonomische MaxCom-rijhendel maakt
intuïtieve bediening mogelijk van bijv.: rijsnelheid, rijrichting,
Comfortip wendakkermanagement, front- en achterhefinrichting van handmatig tot volledig automatisch. > PAGINA 10

Precisielandbouw.

Perfecte, eenvoudige besturing en bewaking van alle
processen met de iMonitor3 - van tractorfuncties
en ISOBUS-toepassingen tot automatische
besturingssystemen en gegevensbeheer. > PAGINA 14

Krachtige hydrauliek.
Elektronisch bediende hydrauliekventielen, tot 5 ventielen
aan de achterzijde en 2 aan de voorzijde. Het nieuwe hydralieksysteem maakt het mogelijk om de positie v/d fronthef
elektronisch te bedienen (EHR). De achterhef heeft een
maximaal hefvermogen van 10,000 kg. > PAGINA 28

TTV transmissie.
Nieuwste technologie, maximale precisie en een hoge efficiëntie:
Dankzij de vier mechanische, automatisch schakelende groepen is de
continue variabele transmissie extreem efficiënt. > PAGINA 20

7 Serie

7230 TTV

Emissienorm

Stage V

Motor

Deutz TCD 6.1

Cilinders / inhoud
Maximaal vermogen (kW / pk)

7250 TTV

6 / 6,057
166 / 226

181 / 246

Meer technische gegevens zijn te vinden op PAGINA 34 / 35.

7 Serie - 5

Rij- en werkcomfort is geen
luxe, maar een vereiste
als het gaat om maximale
productiviteit. Met de 7 Serie
blijft u fysiek en geestelijk
nog steeds fris.

7 Serie - 7

Hoogtepunten

• Nieuw InfoCentrePro display geïntegreerd
in het dashboard
• De vrije ruimte tussen de cabine en motorkap
zorgt voor minder geluid, minder trillingen en
minder hitte in de cabine
• De nieuwe compacte motorkap zorgt
voor een optimaal zicht
• LED-pakket tot 40,000 Lumen

PERFECT ZICHT.
De MaxiVision 2 cabine.
Meer werkcomfort. Meer succes.
Het unieke comfort van de MaxiVision 2 cabine valt vanaf de
buitenkant al op. Als het gaat om gebruikersgemak en ergonomie,
legt de 7 Serie de lat vrij hoog en maakt vele werkzaamheden
gemakkelijker voor de chauffeur. Het nieuwe InfoCentrePro in het
dashboard is voorzien van een 5” kleurendisplay, welke de chauffeur
continu inzicht geeft in de huidige tractorgegevens. De instellingen
en de schermweergave kunnen eenvoudig naar de voorkeur van de
chauffeur aangepast worden. Om in alle omstandigheden stressloos
en precies te kunnen werken, kan de tractor uitgerust worden
met een LED pakket van 40,000 Lumen. Van binnen is alles stil.
Motorgeluid, trillingen en hitte blijven buiten, omdat de cabine en
motorkap gescheiden zijn. De motorkap benadrukt niet alleen het
nieuwe design van de DEUTZ-FAHR tractoren, maar biedt dankzij
het compacte design ook een uitzonderlijk goed zicht naar voren.

 Nieuw deels analoog en digitaal InfoCentrePro. Optimale informatievoorziening.
Veiligheid dankzij de PIN-code tractor vergrendeling.

De cabine is iets naar achteren geplaatst om een optimaal zicht op
achterwerktuigen te garanderen.
Het interieurontwerp is vriendelijk, lichte kleuren verminderen
tenslotte stress, evenals de grote ramen en het openklapbare dak,
dat verkrijgbaar is in drie varianten: verkrijgbaar als een gemakkelijk
te openen polycarbonaat dakluik, als een glazen zonnedak met 84%
UV absorptie en als stevige veiligheidsuitvoering voor optimaal zicht
op de voorlader. De automatische airconditioning is stil en dankzij
de vele ventilatie openingen wordt de lucht gelijkmatig verdeeld.
Ieder detail van de MaxiVision 2 cabine is dusdanig ontworpen dat
de chauffeur stressloos en comfortabel zijn werkzaamheden kan
uitvoeren, wat automatisch resulteert in een maximale productiviteit
tijdens lange dagen.

 Cabine en motorkap zijn gescheiden om geluid en vibraties te verminderen en
tegelijkertijd uw comfort te verhogen.

 Dakluik beschikbaar in drie verschillende uitvoeringen.

 Uniek in zijn klasse. LED pakket, 2500 Lumen per lamp.

Draaibare stoel tot een hoek van 20° voor extra comfort en bedieningsgemak.

CABINE - 9

INTUÏTIEF VOOR MAXIMALE
PRODUCTIVITEIT.
Geautomatiseerde functies en
ontspannen bediening.
10 - BEDIENING

 De activatie en inschakeling van de aftakas (voor/achter) is geïntegreerd in de
armleuning...

... net als de bediening van de front -en achterhef.

 De hydrauliekventielen worden bediend door middel van een joystick welke beschikt
over een geïntegreerd scrolwiel.

De herontworpen armleuning maakt het bedienen van de 7 Serie
extra ontspannen en intuïtief. Alle routinematige functies kunnen
geautomatiseerd worden. Selecteer eenvoudig de gewenste
basisinstellingen en herhaal deze functies vervolgens met één druk
op de knop. De nieuwe ergonomische MaxCom rijhendel bedient
de rijsnelheid, rijrichting, Comfortip wendakkermanagement,

hefinrichting, hydrauliekventielen en de cruisecontrol snelheden.
Intuïtief, zonder uw hand te verplaatsen of na te denken. Alle
bedieningsknoppen zijn duidelijk gemarkeerd met herkenbare
kleuren en zijn logisch gerangschikt volgens de werkvolgorde. De
chauffeur heeft te alle tijde volledige controle over de nieuwe 7 Serie
en is instaat om lange dagen te maken.

BEDIENING- 11

Een optimale productiviteit
vereist technische
oplossingen die pas hun
volledige efficiëntie
bereiken wanneer ze perfect
op elkaar zijn afgestemd.
De nieuwe 7 Serie is het
perfecte voorbeeld.

7 Serie - 13

Hoogtepunten

• Sneller respons, hogere koppelreserve
en beginkoppel
• Tot 5 % minder brandstof- en AdBlue -verbruik
• Elektronisch geregelde viscoventilator voor nog
meer efficiëntie en een nog stillere werking

GROEN HART.
Hogere productiviteit dankzij efficiëntie.
De motor van de nieuwe 7 Serie is compleet herzien met betrekking
tot de uitlaatgasnabehandelingstechniek en kostenefficiëntie.
De nieuwe Deutz 6.1 motor voldoet niet alleen aan de stage V
emissienorm, hij heeft ook een beter respons, biedt een groter
koppelreserve en start met een hoger koppel. Ondertussen wordt het
brandstof-en AdBlue-verbruik tot 5% procent gereduceerd ten op
zichtte van zijn voorganger. Het nieuwe uitlaatsysteem is uitgerust
met SCR (AdBlue) nabehandeling en een aanvullend passief diesel
partikel filter (DPF). Vergeleken met conventionele actieve filters,
biedt de passieve DPF drie voordelen: Geen brandstofinspuiting in
het filter, lagere hitte opwekking en aanzienlijker snellere regeneratie

 Deutz 6.1 motor met Stage V norm.

van het filter. Hierdoor wordt uw productiviteit verhoogd, bespaard u
brandstof en voldoet u aan de internationale emissienormen.
De efficiëntie van de motor wordt mede mogelijk gemaakt
door de elektronisch geregelde viscoventilator en het compacte
gepatenteerde koelpakket. De radiatorunit kan volledig geopend
worden om gemakkelijk onderhoud te plegen. De verbrandingslucht
wordt gereinigd voordat deze in het luchtfilter komt, waardoor
onderhoud wordt gereduceerd. De Deutz 6.1 motor met Stage 5
normering – Een goed voorbeeld van moderne techniek geproduceerd
in Duitsland – Boordevol techniek en een maximaal rendement,
zodat u de beste resultaten kunt behalen.

 SCR uitlaatgasnabehandeling en passief DPF besparen brandstof en bedrijfskosten.
Constant torque: 1200 - 1800 rpm
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 Lange levensduur: herontworpen radiator-unit gemaakt van aluminium , welke
volledig te openen is voor gemakkelijk onderhoud.

Hoger koppelreserve en meer koppel bij een laag toerental.

MOTOR- 15

Hoogtepunten

• De enigste tractor in zijn klasse
die 60 km/u haalt
• 40 km/u, 50 km/u of 60 km/u
met gereduceerd toerental
• Zeer comfortabel en efficiënt

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
ZONDER TE SCHAKELEN.
De ultramoderne continue variabele TTVtransmissie van de 7 Serie.
16 - TRANSMISSIE

 PowerShuttle met SensClutch past eenvoudig de reactietijd van de omkeerschakeling
aan.

 Vier cruise-control snelheden kunnen worden opgeslagen voor een optimale
bewerking.

 Hydraulische omkeerinrichting met twee natte lamellenkoppelingen aangestuurd
door een elektronische regeleenheid.

Maximale productiviteit is het resultaat van een nauwkeurige
krachtoverbrenging en exacte werksnelheden. De nieuwe 7
Serie is uitgerust met ultramoderne continue variabele TTV
transmissietechnologie. Een bewezen succesvol basisconcept, met
nieuwe software voor nog hogere prestaties. DEUTZ-FAHR is de enige
fabrikant die een tractor kan aanbieden met een snelheid van 60
km/u in zo'n compact design. Alle topsnelheden (40 km/u, 50 km/u
of 60km/u) worden bereikt met een gereduceerd toerental en zijn
daardoor extreem brandstof besparend. Over het geheel genomen
kan een snelheid tussen de 0.2 en 60 km/u behaald worden. Tijdens
veldwerk werkt de TTV transmissie met maximale efficiëntie, voor

elke snelheid. Dankzij de vier mechanische, automatisch schakelende
groepen is de comfortabele TTV transmissie extreem efficiënt.
Motor en transmissiemanagement zijn volledig geïntegreerd. De
mechanische transmissieniveaus worden automatisch gewijzigd.
Tot vier cruise-rijsnelheden kunnen worden opgeslagen om uw
werkzaamheden te optimaliseren. Het rijden met een aanhanger op
heuvelachtig terrein wordt nog veiliger met de trailer stretch modus,
de aanhanger en tractor worden onafhankelijk geremd. Elk detail van
de TTV-transmissie is ontworpen om de productiviteit van de 7 Serie
te optimaliseren.

TRANSMISSIE- 17

De 7 Serie zorgt voor optimale
voertuigcontrole: op het
veld, op de weg, op moeilijk
terrein, bij hoge snelheden en
met zware werktuigen. De 7
Serie geeft u een uniek gevoel:
veiligheid in elke situatie.

18 - 7 SERIE

Hoogtepunten

• Uniek veerconcept van de
vooras
• Maximale stabiliteit tijdens
trekwerkzaamheden, ook op
oneffen terrein
• Unieke droge schijfremmen
• Rembekrachtiging om gemakkelijk te remmen in alle
condities

MAXIMALE VEILIGHEID.
Volledige controle dankzij het unieke remsysteem
en de geveerde vooras.

20 - ASSEN EN REMMEN

 Uniek nieuw veerconcept van de vooras.

 De rembekrachtiging zorgt voor hoge remprestaties zelfs met een lichte druk op het
pedaal.

Het veerconcept van de vooras en het remsysteem van de 7 Serie
zijn uniek in zijn klasse. Het slimme en adaptieve veersysteem biedt
de 7 Serie maximale stabiliteit – voor zwaar duw -en trekwerk.
Het innovatieve anti-duik systeem stabiliseert de tractor tijdens
al uw transport werkzaamheden en verhoogt de veiligheid. Om
de veiligheid tijdens het rijden op oneffen terrein nog verder te
verbeteren zijn de veerelementen gemonteerd aan de voorzijde van
de vooras.

De 7 Serie is de enige tractor waarvan de vooras (optioneel) af fabriek
kan worden uitgerust met hoogwaardige droge schijfremmen. Een
extra rembekrachtiging systeem garandeert optimale remkracht met
minimale pedaaldruk. Geen enkele andere standaard tractor biedt
een robuuste vooras, droge schijfremmen gecombineerd met een
rembekrachtiging systeem met zoveel veiligheid op hoge snelheden.
Hierdoor kunnen zelfs grote en zware werktuigen op de openbare
weg worden vervoerd.

ASSEN EN REMMEN - 21

De productiviteit van een
tractor hangt af van welk
werktuig gebruikt kan worden.
Het doel is om het aantal
werkgangen te reduceren
door bredere en zwaardere
werktuigen te gebruiken. Dit
is waar de nieuwe 7 Serie
zijn krachten toont zonder
compromis.

7 Serie - 23

 Tot vijf proportionele hydrauliekventielen aan de achterzijde en twee aan de
voorzijde. De fronthef is dichterbij de trekker en geïntegreerd.

24 - HYDRAULIEK SYSTEEM, HEF EN AFTAKAS

 Praktisch: ISOBUS stekker aan de voor-en achterzijde.

 Externe bedieningskn

U PERSOONLIJKE
WERKPAARD.
Bevestigingspunten met een modern en
krachtig hydraulieksysteem.
De nieuwe 7 Serie biedt hydrauliek techniek dat in het verleden enkel beschikbaar was voor
grotere tractoren. Tot 5 elektrisch hydraulische ventielen bevinden zich aan de achterkant,
waar de voorkant maximaal is voorzien van twee elektrische ventielen. Het absolute
hoogtepunt is dat deze ventielen allemaal proportioneel bediend kunnen worden.
Het nieuwe hydraulieksysteem van de 7 Serie maakt het mogelijk om de positie van de
fronthef elektronisch te regelen (EHR). Techniek dat in het verleden enkel beschikbaar was
voor de 9 Serie. Het hefvermogen bedraagt maar liefst 5,480 kg. Daar komt bij dat werktuigen
nu korter bij de tractor gemonteerd kunnen worden dankzij de nieuwe fronthef, hierdoor
wordt het hefvermogen aanzienlijk verhoogd en heeft de 7 Serie een nog betere balans. Een
ISOBUS stekker kan ook aan de voorzijde gemonteerd worden.
De load-sensing pomp is standaard en levert 120 l/min en optioneel 160 l/min. Een aparte
pomp voedt de besturing, zodat de benodigde werkhydrauliek niet wordt aangetast. De
achterhef heeft een hefvermogen van 10,000 kg.
Met de aftakas snelheden aan de achterzijde (540ECO / 1000 / 1000ECO) en 1000 en/of
1000ECO aan de voorzijde, kan iedere taak efficiënt worden uitgevoerd. Dankzij de hoge
vermogenspotentie bij laag toerental, kan de ECO-aftakas vaker gebruikt worden, wat
resulteert in een aanzienlijk lager brandstofverbruik en geluidsniveau.
Alle hydrauliek-en aftakas functies kunnen gemakkelijk bediend worden met de
multifunctionele armleuning in de MaxiVision 2 cabine.

oppen voor hydrauliek, hefinrichting en aftakas.

HYDRAULIEK SYSTEEM, HEF EN AFTAKAS 25

Geen druppel meer of
minder dan nodig is.
Productiviteit betekent
een maximaal resultaat
behalen met zo min
mogelijk middelen. Dat
is waarom we de nieuwe
7 Serie hebben uitgerust
met Connected Farming
Systems.

26 - 7 SERIE

Hoogtepunten

28 - CONNECTED FARMING SYSTEMS

•
•
•
•
•

Hogere productiviteit
Eenvoudig te gebruiken
Beveiligde gegevens
Aanvullend gemak
Ongekende nauwkeurigheid

•
•
•
•

Optimale connectiviteit
Hoogste compatibiliteitsgraad
Maximale opbrengst
Betere planning van uw taken

CONNECTED FARMING SYSTEMS
Precisie vormt de eerste vereiste voor productiviteit.
Connected Farming Systems combineert een groot aantal digitale oplossingen voor een efficiënte en comfortabele bediening van tractoren en
maaidorsers. Dit omvat betrouwbare, automatische, zeer nauwkeurige spoorgeleidingssystemen, ISOBUS-toepassingen, gegevensbeheer en
voertuigmanagement. De iMonitor3 vormt de kern van de functie van de meeste toepassingen - het vormt het centrale, gebruiksvriendelijke
besturingselement.

Moderne stuursystemen besparen grondstoffen/middelen, verhogen
het comfort en de productiviteit en zorgen voor een betrouwbare
precisie. U kunt vertrouwen op een hoge betrouwbaarheid, zelfs in
moeilijke arbeidsomstandigheden zoals in de mist of 's-nachts. Satellietnavigatie levert de basis hiervoor. U kunt het systeem kiezen dat
het beste bij uw bedrijf past.

Optimaliseren van operaties. Verhogen van de efficiëntie. De connectiviteitsoplossingen van SDF zorgen dat u altijd verbonden bent.
Hiermee kunnen relevante gegevens gemakkelijk worden beheerd.
De BTM (Basic Telematic Module) vormt het basisniveau voor de
overdracht van tractorgegevens. Telemetriegegevens worden via een
Bluetooth-verbinding naar bijvoorbeeld een smartphone gezonden.
Alle relevante gegevens kunnen met een app worden opgevraagd. In
de Pro-versie stuurt de CTM (Communication Telematic Module) de
voertuiggegevens met behulp van een geïntegreerde e-SIM-kaart via
het internet rechtstreeks naar het kantoor.

With agrirouter

Data Management
Efficiënt gegevensbeheer wordt steeds belangrijker voor het optimaliseren van
werkprocessen. SDF maakt gebruik van standaardformaten voor een betrouwbare gegevensuitwisseling, zodat klanten te allen tijde het overzicht kunnen
behouden en gegevens op een gecoördineerde wijze worden overgedragen. Met
Agrirouter biedt SDF een universeel gegevensuitwisselingsplatform aan dat boeren en loonwerkers in staat stelt om gegevens uit te wisselen tussen machines
en agrarische softwaretoepassingen van een groot aantal verschillende fabrikanten. Agrirouter vereenvoudigt de gegevensuitwisseling en daarmee de werkprocessen, vermindert het kantoorwerk en verbetert economische efficiëntie.

Machinery Manufacturer

App Provider

Input Companies

Food Processing Industry

External Data-Exchange Platforms

Farmer

Contractor

Dealer

Adviser

External Service Provider

ISOBUS
Elektronica maakt landbouwmachines veiliger, krachtiger, nauwkeuriger en efficiënter. De bestuurder kan ISOBUS-toepassingen gebruiken
om vanaf één beeldscherm zowel het voertuig als het (ISOBUS) werktuig te besturen - de iMonitor3 is bovendien hoofdverantwoordelijke
voor alle ISOBUS-toepassingen. De iMonitor3 beheert op eenvoudige
wijze taken zoals het toewijzen van AUX-N-functies, het verwerken van
toepassingskaarten of het automatisch schakelen van maximaal 200
secties. Een groot aantal functies is zelfs zonder activering beschikbaar.

CONNECTED FARMING SYSTEMS - 29

VOOR HET GEHELE JAAR ROND.
De uitgebreide extra opties helpen u de meest
gespecialiseerde werkzaamheden te voltooien.
Om uw tractor te optimaliseren voor speciale werkzaamheden of
om uw comfort te verhogen, kunt u kiezen uit een ruim scala van
extra af fabriek gemonteerde DEUTZ-FAHR opties: Van fronthefpakketten, frontaanbouwplaten, LED werklampen, automatische
airconditioning, iMonitor, camera's, ISOBUS , PowerBeyond tot aan
een luchtremsysteem. Onze originele uitrusting zorgt ervoor dat
alles perfect past en dat de kwaliteit en de prestaties goed zijn. Ie-

30 - SPECIALE OPTIES

dere individuele tractor kan worden uitgerust met uiterst veelzijdige
en flexibele opties, zodat deze het gehele jaar rond ingezet kunnen
worden. Afhankelijk van het type werkzaamheden, voldoen tractoren
van de DEUTZ-FAHR familie aan de meest diverse eisen als het gaat
om efficiëntie en productiviteit. Dit is te danken aan de decennia lange ervaring met continue technische innovatie, hierdoor kunt u ver
vooruit. Vraag het uw DEUTZ-FAHR - dealer. Zij adviseren u graag.

 De DEUTZ-FAHR ISOBUS stekker aan de voor-en achterzijde zorgen ervoor dat de
tractor kan werken met werktuigen van alle gerenommeerde fabrikanten.

 Deels met leer beklede stoel voor extra rijcomfort.

 Het luchtremsysteem remt aanhangers in alle gewichtsklassenbetrouwbaar en veilig af.

 LED pakket tot 40,000 lumen

 Afsluitbare tankdop voor brandstof- en AdBlue-tank

 Geïntegreerde camera met automatische fullscreen-modus
(bijv. bij het achteruitrijden) voor overzicht en veiligheid.

 Velgballast tot 1,840 kg.

 Gietijzeren ballast aan de voorzijde tot 1,000 kg.

SPECIAL OPTIES - 31

EXCLUSIVITEIT VOOR U!
De 7250 TTV als een Warrior.

32 - WARRIOR

Hoogtepunten*

•
•
•
•
•
•

Warrior-comfortstoel
DEUTZ-FAHR-vloermat
Warrior Black lak op aanvraag
Roestvrij stalen uitlaatafwerking
LED pakket
Automatische airconditioning

*Verkrijgbaarheid van de uitrusting is afhankelijk van de markt.

 Uitlaat met roestvrijstalen afwerking

De 7250 TTV Warrior is de speciale uitvoering voor de meest uitdagende werkzaamheden op het veld en op de weg. Profiteer van
het Warrior LED-pakket, geniet van de Warrior-comfortstoel en de
automatische airconditioning. Het indrukwekkende uiterlijk van de

 LED pakket en Warrior Black lak.

LED lampen voor de externe bedieningsknoppen.

Warrior uitvoering kenmerkt zich aan de roestvrijstalen uitlaatafwerking en de eventuele opvallende Black Warrior lak. Meer comfort en
exclusieve opties: de 7250 TTV Warrior!
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7 SERIE AGROTRON

Technische Gegevens
MOTOR
Fabrikant
Model
Emissienorm
Cilinders / inhoud
Turbo met inlaatluchtkoeling
Elektronische Visco-fan
Deutz Common Rail (DCR) inspuitdruk
Max. vermogen (ECE R120)
Vermogen bij nominaal toerental (ECE R120)
Gehomologeerd vermogen (2000/25/EG)
Toerental bij maximaal vermogen
Nominaal toerental
Elektronische motorregeling
Luchtfilter met stofuitwerper (PowerCore)
Uitlaat op A-stijl van cabine
Brandstoftank inhoud
AdBlue tank inhoud
TTV TRANSMISSIE
Model
Snelheidsbereiken
Max. snelheid

7230 TTV

7250 TTV
Deutz
TCD 6.1 L06
V
6 / 6,057

aantal / cm³

bar
kW / pk
kW / pk
kW / pk
omw./min.
omw./min.

1,600
166 / 226
157 / 214
166 / 226

181 / 246
169 / 230
174 / 237
1,900
2,100

liters
liters

400
50
ZF S-Matic S240 / S240HD

aantal
km/u

ZF S-Matic S240 / S240
4
40 / 50 / 60

Max. snelheid 60 km/u ECO

omw./min

@1,980

Max. snelheid 50 km/u ECO

omw./min

@1,690 / @2,100 (HD)

Max. snelheid 40 km/u SuperECO
Actieve stilstandsregeling (PowerZero)
Cruise control
Rijstrategieën (Manueel / Auto / PTO)
ECO/vermogensregeling
Electro-hydraulische powershuttle
SenseClutch met 5 instelmogelijkheden
AFTAKAS
Aftakas achter 540ECO / 1000 / 1000ECO
Aftakas voorzijde 1000
Aftakas voorzijde 1000ECO
Aftakas voorzijde 1000 / 1000 ECO
ASSEN EN REMMEN
Geveerde vooras
Elektrohydraulische 4WD inschakeling
Elektrohydraulische inschakeling van sperdifferentieel
ASM systeem
Werking achterrem met inschakeling 4WD
Vooras met externe droge schijfremmen
PowerBrake
Aanhanger luchtreminstallatie
Verstelbare achteras
Elektronische handrem (EPB)
HYDRAULIEK EN HEFINRICHTING
Pompopbrengst (standaard)
Hydraulisch systeem met gesloten circuit (load sensing)
Pompopbrengst (optioneel)
Maximale hoeveelheid afneembare olie
Gescheiden olietank
Elektro-hydraulische hulpventielen (standaard)
Elektro-hydraulische hulpventielen (optioneel)
Hefvermogen achter
Fronthef met elektronische hefinrichting (EHR)
Hefvermogen voor
ELEKTRISCH SYSTEEM
Spanning
Accu (standaard)
Dynamo
Startmotor
Externe stekker
ISOBUS aansluiting ISO 11786 (7-polig)
Externe stekker, 30 A

omw./min

@1,357 / @1,760

aantal

2+2

l/min

120

l/min
liters

160
45

aantal
aantal
kg

4
5/6/7
10,000

kg

5,480

V
V / Ah / A
V / Ah / A
V / kW

12
12 / 180 / 700
12 / 200
12 / 3,1

= standaard

= optie – = niet beschikbaar

Technische gegevens en afbeeldingen dienen uitsluitend ter indicatie. DEUTZ-FAHR voelt zich verplicht om haar producten voortdurend aan te passen aan uw behoeften en
behoudt zich daarom het recht om zonder voorafgaande kennisgeving updates uit te voeren.
* Gegevens gebaseerd op standaard bandenafmetingen.
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7 SERIE

Technische gegevens

7230 TTV

7250 TTV

CABINE
MaxiVision 2
Pneumatische cabinevering
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels
Airconditioning
Automatische airconditioning
Dakluik
MaxCom multifunctionele armleuning
Bedieningspaneel voor verlichting
programmeerbare werklichten
Camera
Agrosky voorbereiding (GPS)
ISOBUS voorbereid (class 3)
Comfortip Professional (uitsluitend met iMonitor)
Max-Comfort Dynamic XL stoel
Max-Comfort Dynamic XXL stoel
Max-Comfort Evolution Active DDS stoel
Passagiersstoel opklapbaar
Radio voorbereiding incl. speakers
Halogeen werklampen
LED werklampen, generatie 4
Draaibare stoel
Codeslot (anti-diefstal)
TREKHAKEN
Automatische trekmuil
K80 kogel, in hoogte verstelbaar (4,000 kg)
K80 kogel, vast(4,000 kg)
Tie rod, hydraulic
Pick-up hitch
Kipperknobbel (piton)
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Voorwielen (max.)
Achterwielen (max.)
Voorwielen (min.)
Achterwielen (max.)
Wielbasis (D)
Lengte (A)
Hoogte (C)
Breedte (B)
Bodemvrijheid
Leeggewicht, voorzijde
Leeggewicht, achterzijde
Totaal leeggewicht
Wielballasten
Max. toegelaten aslast, voorzijde
Max. toegelaten aslast, achterzijde
Max. toegelaten gewicht (bij 40 km/u)

mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg

600 / 70 R30
710 / 70 R38
540 / 65 R34
650 / 65 R42
2,868
4,817 / 4,972
3,153
2,500 / 2,736
555
3,100 / 3,915
5,100 / 5,185
8,200 / 9,100

kg
kg
kg

6,000
10,000
14,500

C

D

B

A
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Uw DEUTZ-FAHR vertegenwoordiging

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw DEUTZ-FAHR dealer
of bezoek deutz-fahr.com.
DEUTZ-FAHR is een merk van

