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NOVÉ, KOMPAKTNÍ A V"ESTRANNÉ:
DEUTZ!FAHR #ADA 6



TABELLEN

t

Nová !ada 6 nabízí kombinaci té nejlep"í techniky a vybavení ve své t!íd#. 
DEUTZ$FAHR roz"í!il po%et model& !ady 6 o t!i nové kompaktní modely. 
Ka'd( z uveden(ch typ& je dostupn( jak s plynulou p!evodovkou TTV tak  
s p!evodovkou Powershift. Od orby, setí a obd#lávání a' po p!epravu, sklize) 
a práci s %elním naklada%em - nové kompaktní traktory !ady 6 jsou velmi 
v"estranné a vhodné pro r&znorodé nároky Va"í ka'dodenní práce. 
Maximální obratnost, v(borná efektivita a ojedin#l( provozní komfort jsou 
charakteristick(mi rysy t#chto moderních stroj&. Moderní design kapoty, 
unikátní LED pracovní sv#tla, kompletní, ale p!esto jednoduché ovládání 
spojené s nejmodern#j"ími technologiemi. Stejn# jako siln#j"í modely 

!ady 6 p!icházejí nové, kompaktní %ty!válcové traktory na trh s v(konn(mi 
hydraulick(mi systémy a "irok(mi mo'nostmi p!ipojení vp!edu i vzadu. 
Motory DEUTZ TCD 3.6 Tier4 Final s v(konem od 126 do 143 k (92,7 
a 105 kW) jsou zárukou charakteristicky vysokého v(konu a nízké spot!eby 
paliva. K dispozici je n#kolik variant v(bavy. Prostorná kabina garantuje 
vysokou úrove) pracovního a jízdního pohodlí, kter(m se spole%nost 
DEUTZ$FAHR proslavila. Nové modely DEUTZ$FAHR jsou velmi v"estranné, 
kompaktní a zárove) velmi pohodlné stroje p!edur%ené plnit ve"keré 
pracovní %innosti. 

!ADA 6 6120 6130 6140

Powershift TTV Powershift TTV Powershift TTV

Maximální v$kon (ECE R120) kW / k 92,8 / 126 95,3 / 130 100,1 / 136

Maximální v$kon s nav$%ením (ECE R120) kW / k - 99,2 / 135 105 / 143



04!05
PRÁCE NA FARM&

587,11Ì�35É&(�=$ÿÌ1É�.$æ'ë�'(1�=$�
69Ì7É1Ì��6(=1$0�35$&Ì�-(�'/28+ë��
.50(1Ì�$�67$5267�2�=9Ìġ$7$��ÿ,ä7Ď1Ì�
67É-Ì��2%67$5É1Ì�0$7(5,É/ĩ�$�012+2�
'$/äÌ&+�9Ď&Ì��9Éä�ÿ$6�-(�20(=(1ë�
67(-1Ď�-$.2�9Éä�3526725��327ġ(%8-(7(�
.203$.71Ì�7(&+1,.8��9ä(675$11267��
5<&+/267�$�.20)257��'Ì.<�9$ä(08�
75$.7258�ġ$'<���9<52%(1e08�3ġÌ02�
1$�0Ì58�=9/É'1(7(�9$ä,�.$æ'2'(11Ì�
35É&,�5<&+/(�$�35(&,=1Ď��





06!07
KABINE

POUZE SKUTE'NÉ 
POHODLÍ A ERGONOMIE
P#INÁ"Í NEJVY""Í STUPE(
PRODUKTIVITY

06!07
KABINA



 Hlavní v!hody:
• Mechanické nebo pneumatické odpru)ení  
    kabiny

• Prostorná %estisloupková konstrukce 
 s otevírateln$mi bo*ními okénky

• Balí*ek LED pracovních sv+tel o v$konu   
 33.600 lm 

• Patentovaná LED pracovní sv+tla
 v masce kapoty

 

*ty!i varianty provedení st!echy: se st!e"ním oknem s FOPS / bez FOPS  
a nepr&hledná st!echa s FOPS / bez FOPS.

Pneumatické odpru'ení kabiny poskytuje nejvy""í mo'n( komfort (na p!ání).

Základem je v'dy v(konná manuální klimatizace. Na p!ání je mo'né objednat 
automatickou verzi.

Na p!ání dodávané vyh!ívání zadního okna pro jasn( v(hled i v zimních m#sících.

Nové základní odpru'ení kabiny pomocí inovativních hydro-silentblok& 
sni'uje hluk a vibrace a' o 40 %. Pro je"t# vy""í komfort a pohodlí m&'e b(t, 
na p!ání zákazníka, dodáno mechanické %i pneumatické odpru'ení kabiny. 
K p!íjemnému pracovnímu prost!edí p!ispívá v(konná manuální nebo pln# 
automatická klimatizace, která je dodávaná na p!ání. Otevíratelná 
postranní okénka jsou standardem na v"ech modelech. Díky nízké, dop!edu 
sklopené kapot# a ideálnímu umíst#ní kabiny je z traktoru v'dy perfektn# 
vid#t - dop!edu i dozadu na záv#sy. Perfektní viditelnost v hor"ích 
sv#teln(ch podmínkách nebo v noci  garantuje balí%ek pracovních sv#tel 
sestávající z ultra v(konn(ch sv#tlomet& HELLA 4. generace 
a patentovan(ch reflektor& v masce kapoty. Celkov( sv#teln( v(kon pak 

dosahuje a' 33.600 lm. Pro ideální viditelnost p!i prácis %elním naklada%em 
je na v(b#r ze t!í variant st!e"ních oken. Pro zlep"ení viditelnosti dozadu 
za mokra byla optimalizována poloha zadního st#ra%e na zadním skle. 
Ka'd( detail kabiny nov(ch kompaktních model& !ady 6 byl navr'en 
s ohledem na maximální pohodlí obsluhy. DEUTZ$FAHR ví, 'e pouze 
nekompromisní pohodlí spojené se "pi%kovou ergonomií a ovládáním 
umo')uje dosa'ení t#ch nejlep"ích pracovních v(sledk&. 
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OVLÁDÁNÍ

KOMFORTNÍ PROSTOR, 
V"E V DOSAHU
A V"E POD DOHLEDEM



 
Hlavní v!hody:
• Nov$ joystick PowerCom S (modely TTV) 

• Barevn$ 5" displej pro nov$ InfoCentrePRO

• V$b+r ze 3 typ, sedadel 

• Polstrované sedadlo spolujezdce

 

Nov( InfoCentrePRO pou'ívá "pi%kov( barevn( displej. Díky vysokému rozli"ení,kont-
rastu a p!ehledné grafice jsou v"echny informace jasn# viditelné.

Kompletní ovládání model& s p!evodovkami PowerShift je ergonomicky rozlo'eno 
na pravém panelu. 

Modely TTV mají nov( programovateln( joystick PowerCom S, kter( umo')uje 
ovládání v#t"iny elektronick(ch funkcí.

Interiér nov(ch kompaktních model& !ady 6 se m&'e pochlubit 
p&sobiv(m designem. V"echny ovládací prvky pro motor, p!evodovku, 
v(vodové h!ídele, pracovní hydrauliku, sv#tla i nov( InfoCentrePRO jsou 
ergonomicky umíst#né na postranním panelu vpravo od !idi%e. Jejich 
poloha je závislá na frekvenci vyu'ití. Dále jsou v"echny prvky rozd#leny 
do %ty! barevn(ch skupin, které usnad)ují jejich identifikaci. Modely TTV 
s plynulou hydromechanickou p!evodovkou jsou exkluzivn# vybaveny 
nov(m PowerCom S joystickem a loketní op#rkou. Na ní se nachází 
ovlada%e pro motor, p!evodovku, zadní t!íbodov( záv#s, ob# v(vodové 
h!ídele a souvra+ov( management. Nechybí ani dva tempomaty, dv# 
pam#ti otá%ek a p!edev"ím celkem %ty!i programovatelná tla%ítka. T#m 
m&'e b(t p!i!azena libovolná elektronická funkce traktoru a !idi% tak má 
bez nadsázky kompletní ovládání stroje ve své pravé ruce. Nov( 
InfoCentrePRO je integrován do polohovacího ovládacího panelu, kter( je 

vybaven 5" vysoce kontrastním barevn(m displejem. Tento zaji"+uje !idi%i 
trval( p!ísun informací o provozním stavu traktoru. Sedadla, která jsou 
dostupná ve 3 provedeních, mohou b(t mechanicky odpru'ená, 
pneumaticky odpru'ená %i %áste%n# oto%ná s pneumatick(m 
odpru'ením. Zárove) v"echny modely mají polstrované sedadlo 
spolujezdce s bezpe%nostním pásem. Zkrátka nová !ada 6 poskytuje ten 
prav( jízdní komfort pro Va"i práci.  

V nabídce jsou t!i r&zné typy sedadel !idi%e. V"echny modely jsou vybaveny 
polstrovan(m sedadlem spolujezdce s bezpe%nostním pásem.



  

PRECIZNÍ ZEM&D&LSTVÍ: 
NAPROGRAMOVÁNO  
PRO MAXIMÁLNÍ P#ESNOST

10!11
PRECIZNÍ 
ZEM&D&LSTVÍ



 
Hlavní v!hody:
• Nastaviteln$ 8" monitor na pravém  
 sloupku kabiny 

• Precizní práce s p-esností a) +/- 2 cm 

• Systém automatického -ízení pomocí   
 volantu ovládaného p-esn$m    
 elektromagnetick$m pohonem

• Zadní a kabinová zásuvka pro rozhraní
 ISO 11783

  

 

P!ijíma% Agrosky: v"echny signály precizního z#m#d#lství mohou b(t p!ijímány jedním 
za!ízením.

Konzole MMI: pohodlné ovládání systému p!i práci v náro%ném terénu.

Volitelné: p!ístroj DEUTZ$FAHR s asistovan(m systémem !ízení pomocí volantu 
ovládaného p!esn(m elektromagnetick(m motorem,

iMonitor 8 poskytuje jedine%n( provozní komfort pro rozhraní ISOBUS i automatické 
!ízení. Nabízí volitelné rozhraní pro v"echny funkce traktoru a vybavení.

Také kompaktní modely !ady 6 mohou b(t vybaveny nejp!esn#j"ími 
systémy precizního zem#d#lství DEUTZ$FAHR, které umo')ují provád#t 
ve"kerou práci efektivn# s p!esností a' +/- 2 cm. Modulární stavba 
p!ijíma%e Agrosky SRC$40 umo')uje v"ude na sv#t# p!ijímat signály ze 
v"ech t!í satelitních systém& a pracovat se v"emi typy korek%ních dat. 
Proto jsou i nejmen"í modely z rodiny traktor& !ady 6 schopny pracovat 
s nejvy""í p!esností a zcela automaticky kdekoli na sv#t#. Pro mén# 
náro%né aplikace je nabízena i varianta manuálního systému vizuálního 
navád#ní se základním a bezplatn(m stupn#m korekce, av"ak s plnou 
dokumentací proveden(ch prací. Plnohodnotn( systém ISOBUS 
poslední generace dle normy ISO 11783 je garantem kompatibility  

s jak(mkoliv certifikovan(m p!ípojn(m za!ízením. Samoz!ejmostí je 
plné propojení se systémem Agrosky. Jak systém automatického 
navád#ní Agrosky, tak rozhraní ISOBUS se zobrazují na jediném 
terminálu iMonitor s úhlop!í%kou 8". Tento je upevn#n na pravém 
sloupku a praktick( dr'ák umo')uje jeho p!esunutí nahoru nebo dol&. 
Praktickou nadstavbou k terminálu iMonitor je mo'nost p!ipojení a' 
dvou kamer a tím získání plného p!ehledu o d#ní mimo dohled !idi%e. 
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MOTOR DEUTZ TCD 3.6:  
DÁVÁ V"ECHNO, 
BERE MÁLO

14!15
MOTOR



 
Hlavní v!hody:
• Nové elektronicky -ízené *ty-válcové   
 motory DEUTZ TCD 3.6 spl.ující emisní   
 normu Tier4 Final

• "irok$ rozsah konstantního to*ivého   
 momentu a v$konu

• Systémy EGR, SCR a DPF

• Elektronick$  eVisco ventilátor 

• Hydraulická motorová brzda – a) o 40 %  
 vy%%í brzdn$ ú*inek

 tt

  

Nové elektronicky !ízené %ty!válcové motory DEUTZ TCD 3.6 (Tier4 Final) 
jsou extrémn# kompaktní, v(konné a mimo!ádn# efektivní. Reagují 
okam'it# a poskytují vysok( to%iv( moment ji' od velmi nízk(ch otá%ek. 
Nov( systém redukce emisí pou'ívá technologie EGR, SCR a pasivní filtr 
pevn(ch %ástic (DPF). V porovnání s obvykl(mi aktivními filtry nabízejí 
pasivní DPF t!i v(hody – palivo není vst!ikováno p!ímo do filtru, vzniká 
mén# tepla a regenerace filtru je podstatn# rychlej"í a b#'n(m u'ivatelem 
nepost!ehnutelná. V(sledkem je ni'sí spot!eba paliva, ni'"í provozní 
náklady a v neposlední !ad# jsou spln#ny v"echny sou%asné i budoucí 
mezinárodní emisní normy. U v"ech model& m&'e b(t dále zv("ena 
efektivita motoru elektronick(m ventilátorem eVisco. Stejn# tak mohou 

b(t dopln#né novou patentovanou hydraulickou motorovou brzdou, která 
zvy"uje brzdn( ú%inek a' o 40 %. Tento systém zaji"+uje sní'ení zát#'e 
a  pot!ebení pro provozní brzdy traktoru, zvlá"t# pak p!i jízd# z kopce 
s t#'k(mi b!emeny. Vedle zvy"ení bezpe%nosti jsou zárove) sní'eny 
i provozní náklady. Cel( systém je p!itom praktickya jednodu"e ovládán 
pomocí tla%ítka na podlaze, které ovládá ventil aktivující hydraulické 
%erpadlo a chladící systém, %ím' nep!ímo p!es motor zp&sobuje brzdn( 
efekt. Ten je automaticky optimalizován pro dan( jízdní re'im. Nové 
technologie DEUTZ$FAHR jsou op#t v(born(m p!íkladem moderní 
n#mecké technologie „Made in Germany“ a jsou synonymem pro 
spolehlivost a efektivitu na nejvy""í úrovni.

DOC, SCR a DPF (6130$6140) – nov( %ty!válcov( motor DEUTZ TCD 3.6 disponuje 
nejmodern#j"í technologií redukce emisí.

Nov( elektronicky !ízen( ventilátor eVisco zna%n# zvy"uje ú%innost motoru (na 
p!ání). 



 

TTV P#EVODOVKA:
NEKONE'N& VARIABILNÍ  
PRO SNADN&J"Í PRÁCI
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P#EVODOVKA



 
Hlavní v!hody:
• T-i ovládací re)imy – automatick$, PTO
  a manuální 
• Rychlostní rozsah od 0 do 50 km/h 
• Aktivní klidová regulace
• Elektronické -azení rychlostního rozsahu  
 p-evodovky

  

 

Elektrohydraulická reverzace Powershuttle SenseClutch pro precizní a bezpe%nou 
zm#nu sm#ru jízdy i s nákladem bez p!eru"ení to%ivého momentu.

Rychlostní rozsah (pole/doprava) lze vybrat elektrohydraulicky: re'im pole/doprava lze 
m#nit v klidu nebo p!i !ízení  (max. 15 km/h).

Maximální rychlost 50 km/h nebo 40 km/h (v závislosti na platné legislativ#).

Co nejefektivn#j"í produktivita je v(sledkem maximálního komfortu p!i 
!ízení a práci – nové traktory !ady 6 mohou b(t vybaveny vysoce efektivní 
plynulou p!evodovkou TTV. Tento vysp#l( a lety osv#d%en( koncept je 
díky novému elektronickému systému ovládání nyní je"t# efektivn#j"í. 
Dostupné jsou t!i re'imy !ízení, které umo')ují !idi%i p!izp&sobit se ka'dé 
pracovní situaci: AUTO, PTO a manuál. Celkov( rozsah rychlostí sahá od 
0 km/h do 50 km/h. P!i práci na poli pracuje p!evodovka ve vysoce 
efektivním re'imu a hned v n#kolika bodech dosahuje 100% mechanické 
ú%innosti. Ovládání p!evodovky a motoru je pln# integrováno a nabízí 
pokro%il(m u'ivatel&m dal"í mo'nosti nastavení. Ve standardní v(bav# 
jsou hned dva tempomaty a potenciometr pro nastavení rozsahu 
pou'ívan(ch otá%ek. Aktivní klidová regulace slou'í k zastavení traktoru 
bez pou'ití spojkového a brzdového pedálu. Navíc funguje tato funkce 
i ve svahu a s velmi t#'k(mi b!emeny. Ka'd( jednotliv( detail p!evodovky 
TTV byl zkonstruován pro maximalizaci produktivity nov(ch model& 
!ady 6.

Osv#d%ená a spolehlivá technologie hydromechanické p!evodovky TTV.



 

SPRÁVN/ P#EVOD ZCELA
VE VA"ICH RUKÁCH
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P#EVODOVKA



 
Hlavní v!hody:
• Ú*inná a velmi robustní p+tirychlostní   
 p-evodovka

• 2 varianty se 30 nebo 60 p-evody a t-emi  
 stupni -azen$mi pod zát+)í  

• Systém Stop&Go pro p-esné manévrování  
 bez pou)ití spojkového pedálu

• SenseClutch a ComfortClutch ve  
 standardní v$bav+

  

 

Ve"keré provozní funkce jsou pohodln# integrovány v pravém ovládacím panelu.

Maximální rychlost 50 km/h (pokud to umo')uje legislativa).

Vedle plynul(ch p!evodovek TTV jsou kompaktní traktory !ady 6 
vyráb#ny s robustními p!evodovkami PowerShift dodávan(mi ve dvou 
provedeních. Standardní verze sestává ze dvou skupin, p#ti hlavních 
p!evod& a t!í proporcionáln# !azen(ch stup)& pod zát#'í. Na p!ání se 
pro specifické aplikace vy'adující velmi pomalou jízdu dodává 
p!evodovka s celkem 60 p!evody vp!ed i vzad s minimální rychlostí 
tém#!  100 m/h. Samoz!ejmostí je u v"ech model& standardn# dodávaná 
elektrohydraulická reverzace, která umo')uje díky dvouspojkové 
konstrukci nastavení agresivity náb#hu v p#ti stupních a plynulou 

zm#nu sm#ru jízdy a' do 12 km/h. Velmi jednodu"e ovládan( systém 
Stop&Go usnad)uje %asté popojí'd#ní a p!esné manévrování zcela bez 
nutnosti pou'ití pedálu spojky. Díky tla%ítku komfortní spojky je mo'né 
pohodln# !adit v"echny hlavní p!evody takté' zcela bez spojkového 
pedálu. Tak jako u celé !ady 6 je i maximální rychlost kompaktních 
model& 50 km/h nebo 40 km/h p!i sní'en(ch otá%kách motoru. 
P!evodovky Powershift jsou v(bornou volbou pro v"echny zákazníky, 
kte!í up!ednost)ují manuální ovládání, ale p!itom vy'adují "pi%kov( 
komfort, úsporu a maximální kontrolu nad strojem. 
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DOPRAVA





 

P#EDNÍ ODPRU0ENÁ NÁPRAVA:
PERFEKTNÍ P#ENOS SÍLY
ZA V"ECH OKOLNOSTÍ

22!23
NÁPRAVY  
A BRZDY



 
Hlavní v!hody:
• Elektrohydraulicky ovládan$ pohon v%ech  
 kol a obou uzáv+rek diferenciálu (100%)

• Odpru)ená p-ední náprava - na p-ání 

• Systém rychlého -ízení SDD  

• Provozní brzdy na v%ech kolech 
 a hydraulická parkovací brzda

 

  

Patentovaná hydraulická parkovací brzda Vám umo'ní zaparkovat sv&j nov( traktor 
!ady 6 se 100% jistotou.

Hydraulické nebo pneumatické brzdy p!ív#su zaji"+ují bezpe%nou dopravu i s t#'k(m 
nákladem.

Zcela nov# zkonstruované nápravy byly vyvinuté speciáln# pro st!ední 
traktorovou t!ídu do 150 k. Perfektní p!enos síly, ovladatelnost  
a bezpe%nost jsou garantovány v ka'dé situaci. Pohon v"ech kol  
a uzáv#rky diferenciálu jsou ovládané elektrohydraulicky pomocí tla%ítka 
v kabin#. Obojí m&'e b(t !ízeno zcela automaticky systémem ASM  
v závislosti na úhlu nato%ení kol a pojezdové rychlosti. V"echny nové 
modely !ady 6 mohou b(t voliteln# vybaveny odpru'enou p!ední 
nápravou. Dvoj%inné  ovládání kolmo ulo'en(ch píst& odpru'ení 
maximalizuje pohodlí a bezpe%nost p!i práci na poli i p!i jízd# na silnici. 

Pro v"echny nové modely je té' dostupn( systém rychlého !ízení SDD. 
Ten sni'uje na polovinu po%et otá%ek volantem a %iní manévrování 
efektivn#j"í. 

Pouze nejvy""í úrove) bezpe%nosti je pro DEUTZ$FAHR akceptovatelná. 
Proto jsou nové modely !ady 6 vybaveny brzdami na v"ech %ty!ech 
kolech a patentovanou hydraulickou parkovací brzdou. Brzdy p!ív#su 
jsou dostupné na p!ání stejn# jako patentovaná hydraulická motorová 
brzda.
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AUTOMATICKY 'I MANUÁLN&:
VOLBA JE NA VÁS
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HYDRAULIKA
A PTO



 
Hlavní v!hody:
• T-i mo)né varianty hydraulického systému  
 s *erpadlem o v$konu a) 120 l/min

• P-ední t-íbodov$ záv+s na p-ání 

• Kapacita zdvihu t-íbodov$ch záv+s, je   
 2.880 kg vp-edu a a) 7.000 kg vzadu

• Standardn+ a) *ty-i rychlosti PTO,  
 p-ední PTO je dodávané na p-ání

t

  

Mechanicky nebo elektrohydraulicky ovládané okruhy - v(b#r je na Vás.

Robustní p!ední t!íbodov( záv#s zdvihne a' 2.880 kg. K dispozici je té' Comfort-pack 
s dal"ím hydraulick(m okruhem vp!edu a externím ovládáním pro t!íbodov( záv#s.

Ohromující vlastnosti: kapacita zdvihu a' 7.000 kg, kategorie III N a kompletní 
elektrohydraulické ovládání standardem. 

Nové traktory !ady 6 prokazují svou v"estrannost i v oblasti hydraulick(ch 
systém&. Jednoduch(, otev!en( systém se zubov(m %erpadlem  
o maximálním pr&toku 90 l/min v kombinaci s mechanicky ovládan(mi 
okruhy tvo!í základ nabídky. Srdcem dvou dal"ích systém& je axiální pístové 
%erpadlo s maximálním v(konem 120 l/min. Dodávané je bu, v kombinaci 
s mechanicky ovládan(mi hydraulick(mi okruhy s mo'ností nastavení 
pr&toku, nebo a' se "esti elektricky ovládan(mi okruhy s mo'ností 
nastavení %asu i pr&tokua dal"ími pokro%il(mi funkcemi. Celkem je tak 
mo'né vybírat z 22 r&zn(ch variant v(bavy od t!í mechanick(ch okruh& a' 
po celkem p#t elektricky ovládan(ch okruh& a jednoho dedikovaného pro 
p!ední t!íbodov( záv#s (Comfort-pack) nebo %elní naklada%. Samotn( 
p!ední t!íbodov( záv#s je p!ímo z v(roby dodáván ve t!ech verzích. 
Mechanicky nebo elektrohydraulicky ovládan( s voliteln(m balí%kem 
Comfort-pack obsahujícím externí ovládánía vlastní hydraulické v(vody 
pro vp!edu p!ipojené ná!adí. Maximální kapacita zdvihu p!edního 
t!íbodového záv#su je 2.880 kg. Elektrohydraulicky ovládan( zadní 
t!íbodov( záv#s je schopen uzdvihnout a' 7.000 kg. *ty!i rychlosti PTO 

vzadu (540/540ECO/1000 a 1000ECO) jsou sou%ástí standardního 
vybavení pro v"echny verze s p!evodovkou Powershift. Modely  
s p!evodovkou TTV se dodávají s t!írychlostní v(vodovou h!ídelí 
(540/540E/1000). U obou variant je standardem modulované spou"t#ní. 
Na 'ádost je dostupná p!ední v(vodová h!ídel s rychlostí 1.000 ot/min. 
V"echny modely mají rovn#' funkci Auto PTO, která aktivuje nebo 
deaktivuje v(vodovou h!ídel v závislosti na pozici zadních ramen. Nové 
modely !ady 6 nabízí mnoho variant a je na Vás, jakou si zvolíte.

A' %ty!i rychlosti PTO vzadu, automatická funkce PTO, p!ední PTO je dodávané na 
p!ání.
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DAL"Í VYBAVENÍ,
DAL"Í MO0NOSTI 

28!29
V/BAVA
NA P#ÁNÍ
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A' 22 r&zn(ch konfigurací hydraulického systému. 
Nap!íklad pln# integrovan( p!ední t!íbodov( záv#s.

Pro je"t# v#t"í v"estrannost volitelná p!ední v(vodová 
h!ídel.

Balí%ky LED pracovních sv#tel o sv#telném v(konu a' 
33.600 lumen& – noc se stane dnem.

P!ední naklada% m&'e b(t na p!ání dodán ji' z v(robního 
závodu.

P!ijíma% Agrosky. V"echny signály precizního zem#d#lství 
mohou b(t p!ijímány jedním za!ízením.

Systém rychlého natá%ení p!edních kol SDD a funkce 
Stop&Go.

Vybírat m&'ete z "iroké nabídky dal"ího vybavení dodávaného p!ímo 
v(robním závodem. Vyu'ijte ho pro optimalizaci nov(ch model& 
DEUTZ$FAHR !ady 6 – pro specifické pou'ití a maximalizaci komfortu. 
Vybírejte od p!edního t!íbodového záv#su, hydrauliky, p!ední 
v(vodové h!ídele p!es %elní naklada% a' po sady pracovních LED sv#tel 

a systémy precizního zem#d#lství. Originální vybavení zajistí, 'e 
v"echno bude perfektn# sed#t a v"e bude v té správné kvalit#. Pokud 
budete mít je"t# specifi%t#j"í po'adavky, Vá" dealer DEUTZ$FAHR Vám 
rád pom&'e. 
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SKLIZE( 
A MANIPULACE
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TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE !ADA 6
6120 TTV 6130 TTV 6140 TTV

MOTOR
V$robce Deutz Deutz Deutz
Model TCD 3.6 L04 TCD 3.6 L04 TCD 3.6 L04
Emisní norma Tier 4Final 4 (Tier 4Final) A (Tier 4Final)
Válce / objem po*et/cm1 4 / 3.620 4 / 3.620 4 / 3.620
Vrtání / zdvih mm 98 / 120 98 / 120 98 / 120
Turbodmychadlo s mezichladi*em
Deutz Common Rail (DCR) bary 1.600 1.600 1.600
Maximální v$kon @ 2.000  ot/min kW/k 92,8 / 126 95,3 / 130 100,1 / 136
Maximální v$kon s nav$%ením @ 2.000 ot/min kW/k - 99,2 / 135 105 / 143
Jmenovit$ v$kon @ 2.200 ot/min kW/k 88 / 120 91,8 / 125 95,2 / 130
Maximální to*iv$ moment @ 1.600 ot/min Nm 500 552 605
P-ev$%ení to*ivého momentu % 31 32 32
Visco ventilátor -
Elektronick$ Visco ventilátor
Recirkulace v$fukov$ch plyn, (EGR) Externí, vodou chlazená Externí, vodou chlazená Externí, vodou chlazená
Redukce emisí v$fukov$ch plyn, DOC + SCR DOC + DPF + SCR DOC + DPF + SCR
Patentovaná hydraulická motorová brzda  
Objem palivové nádr)e litry 185 185 185
Objem nádr)e na AdBlue litry 12 12 12
TTV P#EVODOVKA
V$robce SDF SDF SDF
Model T5431 CVT T5451 CVT T5451 CVT

Elektrohydraulická reverza*ní páka Powershuttle
s 5 stupni rychlosti reverzace

Rychlostní rozsahy po*et 2 automaticky -azené a 2 elektronicky 
ovládané skupiny (pole/transport)

2 automaticky -azené a 2 elektronicky 
ovládané skupiny (pole/transport)

2 automaticky -azené a 2 elektronicky 
ovládané skupiny (pole/transport)

Maximální rychlost km/h 50 (40 p-i sní)en$ch otá*kách motoru) 50 (40 p-i sní)en$ch otá*kách motoru) 50 (40 p-i sní)en$ch otá*kách motoru)
PowerZero 
Hydraulická parkovací brzda
Elektrohydraulické ovládání pohonu v%ech kol 
Elektrohydraulicky ovládaná uzáv+rka diferenciálu 
(100% vp-edu i vzadu)
ASM systém
Typ p-ední nápravy SDF 2 SDF 2,5 SDF 2,5
Odpru)ení p-ední nápravy
Zadní PTO 540/540ECO/1000
P-ední PTO 1000
HYDRAULICK/ SYSTÉM
Maximální pr,tok a systém litry/min 90 OC / 120 LS 90 OC / 120 LS 90 OC / 120 LS

P-ídavné hydraulické okruhy vzadu po*et
3 / 4 mechanické 3 / 4 mechanické 3 / 4 mechanické

4 / 5 elektrohydraulické 4 / 5 elektrohydraulické 4 / 5 elektrohydraulické
Elektronicky ovládan$ zadní t-íbodov$ záv+s (EHR)

Zvedací kapacita zadního t-íbodového záv+su kg
5.000 5.000

7.000
7.000 s dal%ím zvedacím válcem 7.000 s dal%ím zvedacím válcem

Kategorie zadního t-íbodového záv+su II / III II / III II / III
P-ední t-íbodov$ záv+s
Zvedací kapacita p-edního t-íbodového záv+su kg 2.880 2.880 2.880
Pneumatické brzdy p-ív+su
Hydraulické brzdy p-ív+su 
'elní naklada* Light a Ready Kit
KABINA

Odpru)ení kabiny Hydro silent bloky/mechanické/ 
pneumatické

Hydro silent bloky/mechanické/ 
pneumatické

Hydro silent bloky/mechanické/ 
pneumatické

P-ístrojová deska InfoCentrePro InfoCentrePro InfoCentrePro

8" iMonitor
Sedadlo -idi*e Mechanické/pneumatické Mechanické/pneumatické Mechanické/pneumatické
Klimatizace
Panoramatické st-e%ní okno
FOPS st-e%ní okno 
Pracovní sv+tla LED 
Systém rychlo-ízení SDD 
ROZM&RY A HMOTNOSTI
Rozvor (A) mm 2.540 2.550 2.550
Délka (B) mm 4.428 4.428 4.428
V$%ka (st-ed zadní nápravy ke st-e%e; C) mm 2.025 2.025 2.025
"í-ka - rozsah (D) mm 2.090 - 2.450 2.090 - 2.450 2.090 - 2.450
Pohotovostní hmotnost kg 5.420 5.920 6.080
Maximální povolená celková hmotnost kg 8.000 9.000 9.000

 Standard    Na p-ání   - Není dostupné
* V závislosti na standardním vybavení nebo vybavení na p-ání
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*Minimální délka: od kapoty a' po ramena zadního TBZ v horní pozici /  maximální délka: od 1.000 kg p!edního záva'í a' po ramena zadního TBZ ve spodní pozici.

**Min / max: zále'í na pou'it(ch pneumatikách a dal"ím vybavení.

Technická data a obrázky slou'í pouze pro p!ehled. DEUTZ$FAHR se sna'í o neustálé zlep"ování sv(ch produkt& a jejich p!izp&sobení po'adavk&m, zákazník&. Proto si vyhrazuje právo na zm#nu 
bez p!edchozího upozorn#ní.

Nejvy""í rychlost pouze tam, kde to umo')uje platná legislativa. Nejvy""í rychlost 40 / 50 km/h p!i sní'en(ch otá%kách zavisí na zvolen(ch pneumatikách. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE !ADA 6
6120 Powershift 6130 Powershift 6140 Powershift

MOTOR
V$robce Deutz Deutz Deutz
Model TCD 3.6 L04 TCD 3.6 L04 TCD 3.6 L04
Emisní norma Tier 4Final 4 (Tier 4Final)  Tier 4Final
Válce / objem po*et/cm1 4 / 3.620 4 / 3.620 4 / 3.620
Vrtání / zdvih mm 98 / 120 98 / 120 98 / 120
Turbodmychadlo s mezichladi*em
Deutz Common Rail (DCR) bary 1.600 1.600 1.600
Maximální v$kon @ 2.000 ot/min kW/k 92,8 / 126 95,3 / 130 100,1 / 136
Maximální v$kon s nav$%ením @ 2.000 ot/min kW/k - 99,2 / 135 105 / 143
Jmenovit$ v$kon @ 2.200 ot/min kW/k 88 / 120 91,8 / 125 95,2 / 130
Maximální to*iv$ moment @ 1.600 ot/min Nm 500 552 605
P-ev$%ení to*ivého momentu % 31 32 32
Visco ventilátor -
Elektronick$ Visco ventilátor
Recirkulace v$fukov$ch plyn, (EGR) Externí, vodou chlazená Externí, vodou chlazená Externí, vodou chlazená
Redukce emisí v$fukov$ch plyn, DOC + SCR DOC + DPF + SCR DOC + DPF + SCR
Patentovaná hydraulická motorová brzda  
Objem palivové nádr)e litry 185 185 185
Objem nádr)e na AdBlue litry 12 12 12
POWERSHIFT P#EVODOVKA
V$robce SDF SDF SDF
Model  T5430 T5450  T5450
Elektrohydraulická reverza*ní páka Powershuttle
s 5 stupni rychlosti reverzace z z z

P+tirychlostní p-evodovka se t-emi stupni -azen$mi 
pod zát+)í z z z

Po*et p-evod, po*et  30+30   30+30   30+30  

Po*et p-evod, v*etn+ plaziv$ch a superplaziv$ch po*et  60+60   60+60   60+60  

Maximální rychlost  km/h   50 (40 p-i sní)en$ch otá*kách motoru)  50 (40 p-i sní)en$ch otá*kách motoru)   50 (40 p-i sní)en$ch otá*kách motoru)  
Stop&Go z z z

Hydraulická parkovací brzda z z z

Elektrohydraulické ovládání pohonu v%ech kol z z z
Elektrohydraulicky ovládaná uzáv+rka diferenciálu 
(100% vp-edu i vzadu) z z z

ASM systém  - z z

Typ p-ední nápravy  SDF 2   SDF 2,5  SDF 2,5
Odpru)ení p-ední nápravy 
Zadní PTO 540/540ECO/1000/1000ECO z z z

P-ední PTO 1000 
HYDRAULICK/ SYSTÉM
Maximální pr,tok a systém litry/min 90 otev-en$ st-ed / 120 LS 90 otev-en$ st-ed / 120 LS 90 otev-en$ st-ed / 120 LS

P-ídavné hydraulické okruhy vzadu po*et
3 / 4 mechanické 3 / mechanické 3 / 4 mechanické

4 / 5 elektrohydraulické 4 / 5 elektrohydraulické 4 / 5 elektrohydraulické
Elektronicky ovládan$ zadní t-íbodov$ záv+s (EHR)

Zvedací kapacita zadního t-íbodového záv+su kg
5.000 5.000

7.0007.000 s dal%ím zvedacím válcem 7.000 s dal%ím zvedacím válcem
Kategorie zadního t-íbodového záv+su II / III II / III II / III
P-ední t-íbodov$ záv+s
Zvedací kapacita p-edního t-íbodového záv+su kg 2.880 2.880 2.880
Pneumatické brzdy p-ív+su
Hydraulické brzdy p-ív+su 
'elní naklada* Light a Ready Kit 
KABINA

Odpru)ení kabiny Hydro silent bloky/mechanické/ 
pneumatické

Hydro silent bloky/mechanické/ 
pneumatické

Hydro silent bloky/mechanické/ 
pneumatické

P-ístrojová deska InfoCentrePro InfoCentrePro InfoCentrePro

8" iMonitor
Sedadlo -idi*e Mechanické/pneumatické Mechanické/pneumatické Mechanické/pneumatické
Klimatizace
Panoramatické st-e%ní okno
FOPS st-e%ní okno 
Pracovní sv+tla LED 
Systém rychlo-ízení SDD 
ROZM&RY A HMOTNOSTI
Rozvor kol (A) mm 2.540 2.550 2.550
Délka (B) mm 4.428 4.428 4.428
V$%ka (st-ed zadní nápravy ke st-e%e; C) mm 2.025 2.025 2.025
"í-ka – rozsah (D) mm 2.090 - 2.450 2.090 - 2.450 2.090 - 2.450
Pohotovostní hmotnost kg 5.300 5.700 5.700
Maximální povolená celková hmotnost kg 8.000 9.000 9.000

 Standard    Na p-ání   - Není dostupné
* V závislosti na standardním vybavení nebo vybavení na p-ání
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*Minimální délka: od kapoty a' po ramena zadního TBZ v horní pozici / maximální délka: od 1.000 kg p!edního záva'í a' po ramena zadního TBZ ve spodní pozici.

**Min / max: zále'í na pou'it(ch pneumatikách a dal"ím vybavení.

Technická data a obrázky slou'í pouze pro p!ehled. DEUTZ$FAHR se sna'í o neustálé zlep"ování sv(ch produkt& a jejich p!izp&sobení po'adavk&m zákazník&. Proto si vyhrazuje právo na zm#nu 
bez p!edchozího upozorn#ní.

Nejvy""í rychlost pouze tam, kde to umo')uje platná legislativa. Nejvy""í rychlost 40 / 50 km/h p!i sní'en(ch otá%kách zavisí na zvolen(ch pneumatikách. 


