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Nejsilnější traktory v historii značky  
Deutz-Fahr, řada 9 TTV. Společnost  
Garnea a.s. představila novinku na bu-
dějovickém Výstavišti – a byla to akce, na 
kterou návštěvníci jen tak nezapomenou. 
Světelná show, lasery, vystoupení hous-

listky Lenky Němcové na střeše jednoho 
z traktorů. To všechno napovídá, že Gar-
nea uvedla na trh legendu.

Patří to ke koloritu Výstaviště. Je jen málo 
Budějčáků, kteří se na Zemi živitelce někdy 

nevyfotili vedle naleštěného traktoru. Le-
tos tu ale zaparkovalo něco nového. Něco, 
na co se stály fronty a noví majitelé chtěli 
samou nedočkavostí odejít už s testovací-
mi modely. Deutz-Fahr řady 9 TTV. Proto 
tu nemohl chybět Stephan Coutellier, 

manažer prodeje Deutz-Fahr pro střední 
a severní Evropu. Proto tu byli zástupci 
společnosti Garnea z Neplachova, která 
je výhradním distributorem těchto strojů 
do České republiky. Celý sál pak zaplnili 
lidé, kteří je mohou potřebovat. Protože 
Deutz-Fahr 9 TTV budí obdiv už jen tím, 
že se jedná o největší traktory, které zatím 
z německé továrny vyjely.

Ve zkratce? Špičkový komfort používání. 

Nízké provozní náklady. Jedinečný styl, 
navržený ve spolupráci s italským designo-
vým studiem Giugiaro Design. Především 
ale bezkonkurenční výkon při práci s velký-
mi, na tažnou sílu náročnými pluhy, nebo 
s hloubkovými kypřiči půdy, stejně jako při 
použití širokozáběrových diskových nebo 
kombinovaných podmítačů.

Jedinečnost stroje podtrhla laserová show 
s trojicí tanečnic, která vyvrcholila právě 

představením „devítkových“ traktorů  
Deutz-Fahr. Hosté při ní zvedali své 
mobilní telefony, aby pořídili fotografii 
nebo krátké video, a strhnout se nechal 
i Stephan Coutellier, který část vystoupení 
sledoval přes display svého mobilu. Stroj 
právě vstoupil na český trh. A čeká ho velká 
budoucnost. Podle numerologie je devítka 
číslem moudrosti, pochopení a účasti. To 
všechno má Deutz-Fahr 9 TTV v sobě. 
A ještě více toho má před sebou.


