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TABELLE

   
Hospodá!ská úsp"#nost zem"d"lsk$ch podnik% je zna&n" ovlivn"na 
schopností zvládnout pot!ebné &innosti b"hem celé sezóny jednak 
v co nejkrat#í dob" a zárove' s co mo(ná nejni(#ími provozními 
náklady. Ka(dá u#et!ená koruna se po&ítá! Pro takto sm$#lející 
podniky DEUTZ)FAHR vyvinul novou !adu traktor% Agrotron 7 TTV.  
Ta p!ichází se dv"ma atraktivními modely s v$konem a( 246 k. Tyto 
moderní stroje zt"les'ují typicky n"mecké vlastnosti – kvalitu, 
preciznost a spolehlivost. Navíc je jejich provoz maximáln" 
ekonomick$, ekologick$ a zárove' ve#keré pou(ité technologie jsou 
na té nejvy##í úrovni - sou&asné i budoucí. 

Nejmodern"j#í systémy precizního zem"d"lství, ergonomické 
ovládání pomocí loketní op"rky MaxCom, vysoce efektivní motorové 
a p!evodovkové technologie, inovativní !e#ení náprav a brzd nebo 
#iroké mo(nosti p!ipojení r%zn$ch kombinací za!ízení vp!edu i vzadu 
– to je pouze krátk$ v$&et parametr%, které dále zvy#ují komfort 
a v$kon traktor% 7 TTV a za nimi( se skr$vají inteligentní n"mecké 
traktorové technologie. Technologie a systémy, které d"lají z !ady  
7 TTV ideální multifunk&ní stroj, je( garantuje zv$#ení produktivity 
v#em dob!e veden$m zem"d"lsk$m podnik%m a firmám poskytujícím 
slu(by. Jak na poli, tak i v doprav" na silnici.

NEJLEP"Í N#MECKÁ TECHNOLOGIE 
PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU

AGROTRON 7 TTV 7230 7250

Max. v$kon (kW/k) 166 / 226 181 / 246
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04!05
KABINA



 

 

Nová kapota, poskytující optimální v$hled na vp!edu p!ipojené za!ízení.

06!07
KABINA

KABINA MAXIVISION 2: MÉN# 
STRESU PRO VÍCE V%KONU

Nová kabina MaxiVision druhé generace nabízí neb$val$ komfort 
a v kombinaci s jednoduch$m ovládáním a ergonomií posouvá traktory 
!ady 7 TTV na absolutní vrchol. Mezi nové v$bavové prvky, které je#t" 
více usnad'ují obsluze práci, pat!í nap!íklad nov$ p!ístrojov$ panel 
InfoCenterPRO. Ten je integrovan$ do sloupku volantu a je vybaven 
p"tipalcov$m barevn$m displejem, kter$ neustále zobrazuje aktuální 
provozní data ze v#ech systém% traktoru. Zobrazené informace je mo(né 
snadno a rychle p!izp%sobit aktuálním po(adavk%m !idi&e. Pro 
pohodlnou a precizní práci i p!i zhor#en$ch sv"teln$ch podmínkách &i 
v noci  mohou b$t traktory !ady 7 vybaveny balí&kem LED pracovních 
sv"tel s celkov$m v$konem a( 40 000 lumen%. Hluk, teplo a vibrace 
p!ipisované motoru z%stávají venku, jeliko( je nová kabina kompletn" 
odd"lená od kapoty a motorového prostoru. Uvnit! kabiny tak vládne 
ticho a klid. Nová kapota v#ak nep!edstavuje pouze velmi moderní 
vzhled traktor% DEUTZ)FAHR, ale díky kompaktní stavb" umo('uje 
i jedine&n$ v$hled vp!ed. Posunutí kabiny více vzad naopak garantuje 
v$born$ v$hled na zadní p!ípojné prostory a vzadu p!ipojená za!ízení.

Velmi p!íjemn" také p%sobí provedení interiéru v kombinaci s velk$mi 
prosklen$mi plochami a rozm"rn$m st!e#ním oknem. To je dostupné 
celkem ve t!ech provedeních - jako jednoduché zelen" zbarvené 

St!e#ní okno ve t!ech r%zn$ch provedeních.

polykarbonátové okno, sklen"né okno s absorpcí 84 % UV zá!ení nebo 
pevné bezpe&nostní okno s optimálním v$hledem na &elní naklada&.

Klimatizace s automatickou funkcí pracuje extrémn" potichu a díky 
velkému po&tu v$dech% garantuje rovnom"rnou distribuci &erstvého 
a chladného vzduchu v kabin". Ka(d$ detail nové kabiny MaxiVision je 
koncipována tak, aby byl !idi& schopen trávit i dlouhé hodiny v"nované 
neustálé produktivní práci.

Nová analogov"-digitální p!ístrojová deska InfoCenterPRO s barevn$m displejem pro 
optimální znázorn"ní informací.

Hlavní v!hody:

• Nov$ InfoCenterPRO s kontrastním barevn$m 
 displejem integrovan$ do sloupku &ízení

• Fyzické odd'lení kabiny od kapoty vede  
 k v$raznému sní(ení hluku, vibrací  
 a tepelného zá&ení od motoru

• Nová kompaktní kapota umo()uje nejlep*í 
 v$hled v této kategorii traktor+

• Balí,ek LED pracovních sv'tel s v$konem a(  
 40 000 lumen+

Zcela jedine,n$ na trhu traktor+ je balí,ek LED pracovních sv'tel, ka(dé s v$ko-
nem 2 500 lumen+.



ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ: 
S JEDNODUCHOSTÍ  
K MAXIMÁLNÍ V%KONNOSTI

08!09
OVLÁDÁNÍ

S p!epracovanou loketní op"rkou MaxCom se traktory !ady 7 TTV 
ovládají je#t" snadn"ji a rychleji. V#echny rutinní funkce se dají 
automatizovat. Sta&í pouze jednoduché základní nastavení 
a následn" ulo(ené funkce aktivovat pomocí jediného tla&ítka na 
multifunk&ní páce. Ta umo('uje ovládání pojezdové rychlosti, sm"ru 
jízdy, souvra*ového managementu, obou t!íbodov$ch záv"s% 
a dokonce pln" proporcionáln" i dvou hydraulick$ch okruh%. Snadno 
a bez nutnosti jediného pohybu rukou navíc nebo dlouhého 
p!em$#lení.

V#echny ovládací prvky jsou barevn" rozli#eny a umíst"ny logicky dle 
&etnosti u(ívání. V noci jsou dokonce v#echna tla&ítka podsvícena 
s indikací aktivity pomocí druhé barvy. +idi& má tak novou !adu 7 TTV 
v(dy zcela pod kontrolou a m%(e se pln" v"novat své práci po dlouhé 
hodiny.

Ovládání v$vodov$ch h&ídelí (p&ední i zadní) je integrováno do loketní op'rky…

...stejn' jako kompletní nastavení p&edního i zadního t&íbodového záv'su.

Hydraulické okruhy jsou krom' multifunk,ní páky ovládány pomocí k&í(ové páky 
s integrovan$m ovlada,em pro dal*í okruh.
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Hlavní v!hody:

• Nová &ada 7 TTV je ji( z v$roby vybavena  
 kompletní paletou technologií precizního  
 zem'd'lství DEUTZ!FAHR

• iMonitor3 s 12" dotykov$m displejem. 
 Nejv't*í terminál na trhu!

 

04!05
MOTOR
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PRECIZNÍ 
ZEM#D#LSTVÍ

P-ESNOST: JEDEN ZE 
ZÁKLADNÍCH P-EDPOKLAD. 
MAXIMÁLNÍ V%KONNOSTI

V nabídce je také ovládání sekcí a variabilní dávkování.

Datov$ management a v$m"na dat pomocí formátu ISOXML jsou sou&ástí základní 
v$bavy.

P!íprava na systém TIM (Tractor Implement Management), díky kterému traktor 
automaticky vykonává pokyny p!ipojeného za!ízení.

ISOBUS integrace - ovládání p!ipojeného za!ízení je mo(né provád"t pomocí 
traktorov$ch ovlada&%.

Ji( z v$roby je nová !ada 7 TTV vybavena nejpokro&ilej#ími technologiemi 
precizního zem"d"lství. Jedine&n$ svou velikostí i funk&ní v$bavou je 
centrální, kontrolní a ovládací prvek – dotykov$ terminál iMonitor3 
s úhlop!í&kou obrazovky 12". Od ovládání traktoru, p!es ISOBUS 
aplikace, automatické ovládací a kontrolní systémy a( po datov$ 
management je v#e ovládáno pomocí jediného, jasn" strukturovaného 
rozhraní. Sou&asn" je mo(né na iMonitor3 p!ipojit a( dv" kamery.

Nová !ada 7 TTV m%(e b$t vybavena systémem TIM (Tractor Implement 
Management) a reagovat tak p!ímo na po(adavky p!ipojen$ch 
kompatibilních za!ízení. Systém v$razn" zvy#uje p!esnost i pohodlí 
obsluhy. Plná integrace systému ISOBUS, která umo('uje ovládání 
p!ipojen$ch za!ízení pomocí traktorov$ch ovlada&%, zamezuje chaosu 
v kabin" v podob" n"kolika monitor% a externích ovládacích konzolí. 
Stejn" tak je dostupné ovládání sekcí a variabilní dávkování pro p!esné 
ovládání post!ikova&% a  secích stroj%. Tyto funkce umo('ují odpojení 
nebo p!ipojení jednotliv$ch pracovních sekcí a zamezují zbyte&n$m 
p!esah%m, &ím( aktivn" sni(ují náklady na post!iky, hnojiva a osiva.

Vzdálen$ p!ístup do terminálu a diagnostika systému umo('uje  
DEUTZ)FAHR specialist%m p!ístup do jednotliv$ch systém% stroje a dává 
jim mo(nost rychle a efektivn" pomoci. Samoz!ejm" jsou dostupné 
i systémy automatického !ízení, stejn" jako systémy pro bezdrátov$ 
p!enos dat a datov$ management – od plánování zakázek a úloh a( po 
p!ípadnou fakturaci na zákazníka.
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MOTOR



 
Hlavní v!hody:

• Rychlá odezva motoru, vy**í rezerva  
 to,ivého momentu a celkov' vy**í to,iv$  
 moment

• A( o 5 % ni(*í spot&eba paliva a AdBlue

• Elektronicky &ízená Visco-spojka  
 ventilátoru pro je*t' vy**í efektivitu  
 a ni(*í hlu,nost 

MOTORY DEUTZ 6.1  
STAGE V FINAL:  
NEP-EKONATELNÁ  
SÍLA A ÚSPORA

16!17
MOTOR

SCR systém a pasivní filtr pevn$ch &ástic se starají o minimální emise, nízkou 
spot!ebu paliva a celkov" nízké provozní náklady.

Ni(*í spot&eba paliva a AdBlue – a( 400 litr+ nafty a 50 litr+ AdBlue garantují 
mo(nost dlouh$ch pracovních dn+.

Motor !ady 7 TTV byl v oblasti regulace emisí a s ohledem na minimalizaci 
provozních náklad% kompletn" p!epracován. Krom" toho, (e nov$ motor 
DEUTZ 6.1 spl'uje aktuáln" platnou normu Stage V, tak má navíc rychlej#í 
odezvu, v"t#í rezervu to&ivého momentu a celkov" v$#e posunutou k!ivku 
to&ivého momentu. Sou&asn" byla sní(ena spot!eba pohonn$ch hmot 
a AdBlue oproti p!edchozí generaci o pln$ch 5 %. Sní(ení emisí na jejich 
velmi nízkou po(adovanou úrove' bylo dosa(eno pou(itím ji( známého 
systému SCR v kombinaci s pasivním filtrem pevn$ch &ástic. Oproti 
b"(n$m aktivním filtr%m pevn$ch &ástic má pasivní filtr t!i v$hody. 
Neprobíhá v n"m (ádné vst!ikování paliva, tudí( je vyza!ované mno(ství 
tepla v$razn" ni(#í a p!edev#ím je regenerace takového filtru v$razn" 
rychlej#í. Náklady na údr(bu jsou tedy velmi nízké a p!itom stroj spl'uje 
ve#keré platné mezinárodní emisní normy.

Maximální efektivity je dosa(eno s podporou elektronického Visco-
ventilátoru a kompaktního patentovaného chladicího systému. Sadu 
chladi&% je mo(né kompletn" rozev!ít, co( zna&n" usnad'uje ka(dodenní 
údr(bu. Nasávan$ vzduch je &i#t"n je#t" p!ed vstupem do filtru, &ím( se 
zna&n" prodlu(uje jeho (ivotnost. Spolu s dal#ími ji( znám$mi, ale doposud 
nep!ekonan$mi technologiemi je motor DEUTZ 6.1 Stage V perfektním 
p!íkladem pro moderní technologii vyrobenou v N"mecku, #pi&kové 
know-how a úspornost. Tak abyste mohli dosáhnout t"ch nejlep#ích 
v$sledk%. 

Snadná a rychlá údr(ba díky nov' zkonstruovan$m chladi,+m z hliníku, které se 
dají pln' rozev&ít, ,ím( tím p&ispívají i k vysoké (ivotnosti.
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Hlavní v!hody:

• Jedin$ traktor ve st&ední t&íd', kter$  
 dosahuje a( 60 km/h

• P&i sní(en$ch otá,kách motoru dosahuje  
 40 km/h, 50 km/h nebo 60 km/h

• Vysoce efektivní a zárove) komfortní  
 provoz

18!19
P-EVODOVKA

Maximální produktivita znamená také skute&n" precizní p!enos síly 
a velmi p!esn" definované pracovní rychlosti. Nová !ada 7 TTV je 
vybavena moderní plynulou p!evodovkou TTV reprezentující poslední 
v$voj v oblasti p!evodovkov$ch technologií. Solidní a roky osv"d&en$ 
koncept, nejnov"j#í vysoce ú&inné hydraulické komponenty a nov$ 
software pro perfektní jízdní vlastnosti. DEUTZ)FAHR je také jedin$ 
v$robce na trhu, kter$ nabízí takto kompaktní traktor s maximální 
rychlostí 60 km/h. V#echny maximální rychlosti 40 km/h, 50 km/h 
nebo 60 km/h (podle platné legislativy) jsou dosahovány p!i sní(en$ch 
otá&kách motoru a díky tomu i p!i velmi nízké spot!eb" paliva. Celkem 
je pokryt rychlostní rozsah od 0,2 do 60 km/h. P!evodovka p!itom 
z%stává stále maximáln" efektivní i b"hem práce na poli.

Extrémní efektivita p!enosu síly je u vysoce komfortní hydromechanické 
p!evodovky TTV dána p!edev#ím 4 automaticky !azen$mi rychlostními 
skupinami. Spolu s vysokou mechanickou ú&inností p!ispívá k vynikající 
ekonomice provozu pln" propojené !ízení motoru a p!evodovky. 
Mechanické rychlostní rozsahy jsou !azeny zcela automaticky bez 
mo(nosti zásahu obsluhy. +idi& si m%(e ulo(it a( 4 pojezdové rychlosti 
pro co nejvy##í optimalizaci práce. Jízda s náv"sem v kopcovitém 
terénu je nyní je#t" bezpe&n"j#í díky integrované funkci Trailer-Stretch, 
která umo('uje odd"lené brzd"ní traktoru a p!ív"su. Ka(d$ detail 
nov$ch p!evodovek TTV je zam"!en na dosa(ení co nejvy##í 
produktivity traktor% DEUTZ)FAHR Agrotron 7 TTV.

Agresivitu elektrohydraulické reverzace Power Shuttle lze nastavit v 5 stupních 
prost&ednictvím kole,ka na reverza,ní páce.

Pro optimalizaci pracovních proces+ je mo(né ulo(it a( 4 pojezdové rychlosti 
a op't je vyvolat.

P-EVODOVKA TTV:  
ZA-A/TE SKUTE0N#  
Ú0INN% P-EVOD
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NÁPRAVY A BRZDY
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Hlavní v!hody:

• Jedine,n$ koncept odpru(ení p&ední  
 nápravy

• Vynikající stabilita p&i t'(k$ch ta(n$ch  
 pracích i ve velmi nerovném terénu

• Unikátní suché kotou,ové brzdy

• Posilova, brzd pro snadné brzd'ní za v*ech 
 podmínek

e

NÁPRAVY A BRZDY: 
MAXIMÁLNÍ V%KON VY1ADUJE 
MAXIMÁLNÍ BEZPE0NOST

22!23
NÁPRAVY A BRZDY

Posilova& brzd garantuje ji( p!i lehkém se#lápnutí pedálu dostatek brzdného v$konu.

Jedine,ná kinematika odpru(ení p&ední nápravy garantuje nep&ekonan$ komfort 
a stabilitu.

Koncept odpru(ení p!ední nápravy a brzdn$ systém !ady 7 TTV jsou 
v této traktorové t!íd" unikátní. Inteligentní a adaptivní systém 
odpru(ení dodává nové !ad" 7 TTV maximální stabilitu jak p!i t"(k$ch 
ta(n$ch pracích, tak v p!ípad" tla&ení t"(k$ch b!emen. Funkce  
Anti-Dive stabilizuje traktor p!edev#ím p!i jízd" po silnici, kde zamezuje 
ne(ádoucím houpav$m pohyb%m nápravy p!i zrychlování a brzd"ní 
a v$razn" tak zvy#uje bezpe&nost. Aby bylo mo(né dále zv$#it komfort 
a bezpe&nost p!i jízd" po velmi nerovném terénu, byly písty odpru(ení 
umíst"ny na p!ední stranu nápravy, kde je jejich ú&innost díky 
prodlou(ení kyvného ramene vy##í.

Jako jedin$ standardní traktor m%(e b$t !ada 7 TTV na p!ání vybavena 
velmi v$konn$mi such$mi kotou&ov$mi brzdami na p!ední náprav". 
Dodate&n$ systém posilova&e brzd zaji#*uje vysok$ brzdn$ v$kon ji( p!i 
lehkém se#lápnutí pedálu. T"(ká a robustní p!ední náprava, suché 
kotou&ové brzdy, funkce Anti-Dive a kombinace s posilova&em brzd 
znamená více bezpe&nosti p!i vysok$ch rychlostech, ne( m%(e nabídnout 
jak$koliv jin$ traktor. Jenom tak je mo(né bezpe&n" p!epravovat opravdu 
t"(ké náv"sy a za!ízení i na ve!ejn$ch komunikacích.
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HYDRAULIKA  
A PTO
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Hlavní v!hody:

• V*echny hydraulické okruhy je mo(né  
 ovládat sou,asn' a proporcionáln'

• P&ední t&íbodov$ záv's s regulací polohy
• Nov$ koncept integrovaného blí(e  
 k náprav' umíst'ného p&edního  
 t&íbodového záv'su 

• ISOBUS zásuvka pro p&ední zapojení

26!27
HYDRAULIKA  
A PTO

Nová !ada 7 TTV nabízí hydraulickou v$bavu, která byla doposud 
b"(ná pouze v segmentu traktor% s v$konem nad 300 k. V zadní &ásti 
se nachází a( 5 p!ídavn$ch hydraulick$ch okruh% a vp!edu a( dva, 
v#echny s maximálním pr%tokem 100 l/min. Absolutní #pi&kou je v#ak 
ovládání t"chto hydraulick$ch okruh%. V#echny se dají ovládat 
sou&asn" a p!itom pln" proporcionáln" v&etn" mo(nosti pou(ití v#ech 
dnes dostupn$ch pokro&il$ch hydraulick$ch funkcí. 

Hydraulick$ systém !ady 7 TTV umo('uje pou(ití p!edního 
t!íbodového záv"su s polohovou regulací. High-Tech funkce, která byla 
doposud dostupná pouze v !ad" 9. Zvedací kapacita p!edního 
t!íbodového záv"su dosahuje úctyhodn$ch 5 480 kg. Díky plné 
integraci t!íbodového záv"su do rámu traktoru jsou ve#kerá uchycená 
za!ízení umíst"na blí(e k t"(i#ti stroje. Tato úprava vedla k v$raznému 
nav$#ení nosnosti a p!edev#ím stability stroje. V nové konzoli jsou 
integrovány ve#keré myslitelné zásuvky a p!ípojky v&etn" p!ední 
zásuvky ISOBUS umo('ující p!ipojení i t"ch nejpokro&ilej#ích stroj%.

Standardn" dodávané hydraulické &erpadlo poskytuje maximální v$kon 
a( 120 l/min a m%(e b$t na p!ání nahrazeno v"t#ím s maximálním 
pr%tokem a( 160 l/min. Standardní v$bavou je systém Load Sensing, 
dodávající pouze pot!ebné mno(ství oleje. Samostatné &erpadlo pro  

!ízení garantuje, (e pracovní hydraulika má v(dy k dispozici pln$ v$kon 
hlavního hydraulického &erpadla. Ten pak m%(e b$t p!etransformován 
nap!íklad do maximální zvedací kapacity zadního t!íbodového záv"su 
pln$ch 10 000 kg.

Celkem t!i normované rychlosti zadní v$vodové h!ídele (540E /  
1 000 / 1 000E) a 1 000 nebo 1 000E vp!edu znamenají v(dy efektivní 
práci s jak$mkoliv za!ízením. Díky unikátní v$konové charakteristice 
motoru p!edev#ím v nízk$ch otá&kách je mo(né v$razn" &ast"ji 
pou(ívat práv" ekonomické otá&ky v$vodov$ch h!ídelí. +e#ení, které 
v$razn" sni(uje nejen spot!ebu, ale i hluk a vibrace.

V#echny hydraulické funkce a v$vodové h!ídele mohou b$t ovládány 
a nastavovány pomocí loketní op"rky MaxCom p!ímo z kabiny.

A( 5 hydraulick$ch okruh+ vzadu a 2 vp&edu. Pln' integrovan$ p&ední t&íbodov$ 
záv's je umíst'n blí(e k t'(i*ti traktoru.

Externí ovládání hydraulick$ch okruh+, zadního t&íbodového záv'su a v$vodové 
h&ídele na obou stranách.

MO1NOSTI P-IPOJENÍ  
BEZ OMEZENÍ

Praktické rozhraní ISOBUS s mo(ností p!ipojení vp!edu i vzadu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Technická data a vyobrazení jsou pouze p!ibli(ná. Z d%vodu neustálého v$voje produkt% DEUTZ)FAHR m%(e kdykoliv dojít ke zm"n" a to i bez p!edchozího upozorn"ní.

z: standard   O: na p&ání   -: není k dispozici

TECHNICKÉ ÚDAJE
DEUTZ-FAHR Agrotron 7 TTV

7230 TTV 7250 TTV
MOTOR
V$robce DEUTZ DEUTZ
Model TCD 6.1 L06 TCD 6.1 L06
Emisní norma Stage V / EURO 5 Stage V/ EURO 5
Válce / Objem po,et/cm2 6 / 6 057 6 / 6 057
Turbo s mezichladi,em stla,eného vzduchu z z

Elektronick$ Visco-ventilátor z z

Vst&ikovací tlak bary 2 000 2 000
Max. v$kon (ECE R!120) kW/k 166 / 226 181 / 246
Jmenovit$ v$kon (ECE R!120) kW/k 157 / 214 169 / 230
Homologovan$ v$kon (2000/25/EG) kW/k 166 / 226 174 / 237
Otá,ky p&i max. v$konu ot/min 1 900 1 900
Jmenovité otá,ky ot/min 2 100 2 100
Otá,ky p&i max. to,ivém momentu ot/min 1 600 1 600
Motorová brzda O O
Elektronická regulace z z

Vzduchov$ filtr s odsáváním ne,istot z z

V$fuk na sloubku kabiny z z

Objem palivové nádr(e l 400 400
Objem nádr(e na AdBlue l 50 50
P-EVODOVKA TTV   
Model ZF S!Matic S240 / S240HD ZF S!Matic S240 / S240HD
Rychlostní rozsahy po,et 4 4
Nejvy**í rychlost km/h 40 / 50 / 60 40 / 50 / 60
60 km/h p&i ekonomick$ch otá,kách z z

50 km/h p&i ekonomick$ch otá,kách z z 
40 km/h p&i ekonomick$ch otá,kách z z 
Aktivní klidová regulace z z

Tempomaty po,et 2 + 2 2 + 2
Jídní re(imy z z

Eco/Power mód pro regulaci otá,ek z z

Elektrohydraulická reverzace z z

Nastavení agresivity reverzace ano, v 5 stupních ano, v 5 stupních
V%VODOVÉ H-ÍDELE
Normované rychlosti zadní v$vodové h&ídele 540E / 1 000 / 1 000E 540E / 1 000 / 1 000E
Normované rychlosti p&ední v$vodové h&ídele 1 000 nebo 1 000E 1 000 nebo 1 000E
Ovládání v$vodov$ch h&ídelí elektrohydraulické, vícelamelové spojky s proporcionálním rozb'hem
NÁPRAVY A BRZDY
Odpru(ená p&ední náprava z z

Elektrohydraulické spínání pohonu v*ech kol z z

Elektrohydraulické spínání 100% uzáv'rek diferenciál+ z z

ASM Systém z z

Provozní brzdy na zadní náprav' s p&ipínáním pohonu 
v*ech kol z z

Externí kotou,ové brzdy na p&ední náprav' O O
Posilova, brzd (Power Brake) z z

Vzduchové brzdy p&ív'su O O
Hydraulické brzdy p&ív'su O O
Zadní náprava s nastavitelnou *í&kou O O
Automatická parkovací brzda (EPB) z z

HYDRAULICK% SYSTÉM
Axiální pístové ,erpadlo (standard/na p&ání) l/min 120 / 160 120 / 160
Hydraulick$ systém Load Sensing z z

Max. odebíratelné mno(ství oleje l 45 45
Odd'lená nádr( na hydraulick$ olej z z

Po,et hydraulick$ch okruh+ (standard) po,et 8 8
Po,et hydraulick$ch okruh+ (na p&ání) po,et 10 / 12 / 14 10 / 12 / 14
P-EDNÍ A ZADNÍ T-ÍBODOV% ZÁV#S
Elektronická regulace zadního i p&edního TBZ z z

Max. zvedací kapacita zadního TBZ kg 10 000 10 000
P&ední t&íbodov$ záv's s polohovou regulací O O
Max. zvedací kapacita p&edního TBZ kg 5 480 5 480

TECHNICKÉ ÚDAJE
DEUTZ-FAHR Agrotron 7 TTV

7230 TTV 7250 TTV
ELEKTRICK% SYSTÉM
Nap'tí V 12 12
Standardní baterie V/Ah/A 12 / 180 / 700 12 / 180 / 700
Alternátor V/Ah/A 12 / 200 12 / 200
Startér V/kW 12 / 3,1 12 / 3,1
Externí elektrické zásuvky z z

Zásuvka pro velk$ odb'r proudu z z

KABINA
Kabina MaxiVision 2 z z

Pneumatické odpru(ení kabiny O O
Elektricky nastavitelná zrcátka O O
Elektricky nastavitelná a vyh&ívaná zrcátka O O
Klimatizace z z

Automatická klimatizace O O
St&e*ní okno z z

Multifunk,ní loketní op'rka MaxCom z z

Sdru(en$ panel ovládání pracovních sv'tel z z

Nastavení intenzity svitu pracovních sv'tel z z

iMonitor3 O O
Videokamera O O
Agrosky Ready O O
ISOBUS (T&ída 3) kompatibilní O O
Comfortip Professional O O
Sedadlo Max Comfort Dynamic XL ++ 
(dynamické nízkofrekven,ní odpru(ení) z z

Sedadlo Max Comfort Dynamic XXL ++ (dynamické 
nízkofrekven,ní a horizontální odpru(ení) O O

Sedadlo Max Comfort Evo Active + (aktivní dynamické 
odpru(ení, *irok$ profil, klimatizace a vyh&ívání) O O

Polstrované sedadlo spolujezdce z z

Rádio O O
Halogenová pracovní sv'tla z z

LED pracovní sv'tla 4. generace O O
ZÁV#SY
Automatick$ záv's O O
K80 v$*kov' nastavitelná O O
K80 pevná, na p&ání s nucen$m &ízením nebo automatická O O
Hydraulick$ t&etí bod O O
Agrohák O O
Piton Fix O O
ROZM#RY A HMOTNOSTI
P&ední kola 600 / 70R30 600 / 70R30
Zadní kola 710 / 70R38 710 / 70R38
P&ední kola 540 / 65R34 540 / 65R34
Zadní kola 650 / 65R42 650 / 65R42
Rozvor mm 2 868 2 868
Délka mm 4 817!4 972 4 817!4 972
V$*ka mm 3 153 3 153
"í&ka mm 2 500!2 736 2 500!2 736
Sv'tlá v$*ka mm 555 555
Pohotovostní hmotnost vp&edu kg 3 100!3 915 3 100!3 915
Pohotovostní hmotnost vzadu kg 5 100!5 185 5 100!5 185
Pohotovostní hmotnost celková kg 8 200!9 100 8 200!9 100
Záva(í do zadních kol (max. 1,8 t) O O
Max. p&ípustná hmotnost vp&edu kg 6 000 6 000
Max. p&ípustná hmotnost vzadu kg 10 000 10 000
Maximální p&ípustná hmotnost celkem (p&i 40 km) kg 14 500 14 500


