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V sortimentu je také novinkou sklíze-
cí mlátička Deutz-Fahr C 9000 a nový 
manipulátor řady Agrovector, který 
byl přítomen i ve stánku na výstavě 
Techagro.

Nejsilnější traktor 
Deutz-Fahr
Traktory Deutz-Fahr 9 TTV byly před-
staveny na konci loňského roku 
a v současnosti  jsou nejsilnějšími trak-
tory Deutz-Fahr. Série zahrnuje čtyři 
modely ve výkonovém rozpětí 270 až 
340 koní. Na výstavě byl prezentován 
nejsilnější model Deutz-Fahr 9340 
TTV. Nové traktory mají k dispozici 
koncernový motor Deutz se šesti válci 
a zdvihovým objemem 7,8 l. K životní-
mu prostředí se Deutz-Fahr 9340 TTV 
chová přátelsky, neboť plní emisní nor-
mu Tier 4f. Přátelsky se ale umí chovat 
i k peněženkám svých vlastníků, a to 
díky malé spotřebě pohonných hmot. 
Za to může především dobře vyladěný 
motor (při rychlosti 50 km/h má otáčky 
1480 ot/min), při rychlosti 60 km/h s otáč-
kami 1780 ot/min) a plynulá převodovka 
TTV za kterou se skrývá převodovka ZF 
Terramatic se čtyřstupňovým násobičem. 
Traktor nabízí také výkonnou hydrauliku. 
Srdcem je čerpadlo o průtoku 210 l za mi-
nutu a k dispozici je až osm hydraulických 
okruhů. Kapacita závěsu činí 12 t. Deutz-
-Fahr 9340 TTV přináší plný komfort 
pro svou obsluhu. K systému odpruže-
ní přední nápravy přibyly další tlumiče. 
Dále je pneumaticky odpružená celá 
kabina a rovněž sedadlo řidiče. Stabi-
lita je dána dlouhým rozvorem a opti-
malizována byla i hmotnost stroje. Ka-
bina MaxiVision slibuje kromě „maxi“ 
výhledu i prémiové materiály  a nový 
koncept klimatizace. 
Deutz-Fahr 9340 TTV je sice v tento 
moment největším traktorem značky, 
ale na dveře již klepe revoluční série 
11, na kterou se můžeme těšit již pří-
ští nebo přespříští rok. 

Další traktorové novinky 
Traktorovou řadu 5 prezentoval mo-
del 5120 TTV se čtyřválcovým motorem 
a plynulou převodovkou. Nová řada 

Deutz-Fahr 5 nabízí traktory jak s me-
chanickou, tak s plynulou převodovkou 
od výkonu 90 koní. Zajímavostí je, že pro 
plnění platné emisní normy nepotřebují 
ani systém SCR ani  filtr pevných částic. 
Premiéru si odbyly na výstavě Techag-
ro také traktory řady Agrotron 6 ve 
čtyřválcovém provedení. Poznáte je 
snadno, protože za jejich označením 
je čtyřka. Čtyřválcové traktory nabízí 
jak převodovku Sense-shift se čtyř-
stupňovým násobičem, tak plynulou 
převodovku TTV. Souhra čtyřválcového 

motoru s efektivními převodovkami 
přináší hospodárnost i dostatečný vý-
kon pro každou operaci. Traktory jsou 
k nepřehlédnutí i díky svému novému de-
signu. Přepracovaná kapota s LED světly 
vypadá futuristicky a agresivně. Obsluha 
stroje si může vychutnat komfort kabiny 
S-Class2 nebo o stupeň lepší MaxiVision. 
Zajímavostí je i výkonný hydraulický 
systém a čtyři rychlosti na vývodovém 
hřídeli.
Traktory série 7, které byly také 
prezentovány na stánku, již novin-

kou nejsou, i když do sériové výroby 
vstoupily teprve nedávno. V minulosti 
získaly nejedno ocenění včetně pres-
tižního ocenění Traktor roku 2013.

Nový manipulátor
V loňském roce představila společ-
nost Deutz-Fahr nový model ma-
nipulátoru Agrovector 25.5. Z celé 
rodiny teleskopických manipulátorů 
Deutz-Fahr je tento stroj nejmenší, 
ale je schopný velkých výkonů. Tak 
například ačkoliv sám je dlouhý pouze 
3,8 m, délka zdvihu dosahuje 5,6 m. Do 
této výšky je schopen zvednout břeme-
no o hmotnosti až 2,5 t. Poháněn je 
čtyřválcovým motorem Deutz o výkonu 
2,9 l, který stejně jako u menších mo-
delových řad traktorů splňuje emisní 
normy bez filtru pevných částic i bez 
systému SCR. Stroj má výkon 75 koní 
a disponuje hydraulickým systémem 
s čerpadlem o průtoku 75 l/min. Jeho 
výhodou je robustní teleskopické rame-
no, kompaktnost a mrštnost, charakte-
ristická například poloměrem otáčení 
i s paletizačními vidlemi 4,5 m. 

Text a foto Martina Paulová

Deutz Fahr 5 nabízí traktory jak s me motoru s efektivními převodovkami kou nejsou i když do sériové výroby

Stánek společnosti Garnea nebylo možné na výstavě Techagro přehlédnout. Návštěvníci si na něm mohli prohlédnout 
traktory Deutz-Fahr všech výkonových řad v čele s novým modelem 9340 TTV. Kromě nového a opravdu krásného 
designu přináší nová série i celou řadu inovací.

Krása a funkčnost v jednom

Na výstavě byl prezentován nejsilnější model Deutz-Fahr 9340 TTV

Traktorovou řadu 5 prezentoval model 5120 TTV se čtyřválcovým 
motorem a plynulou převodovkou
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