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OSIĄGI NIELIMITOWANE.
 

DEUTZ-FAHR
7250 TTV WARRIOR
9340 TTV WARRIOR 



7250 TTV WARRIOR.
PRZYGOTOWANY DO CIĘŻKIEJ
PRACY KAŻDEGO DNIA.



7250 TTV WARRIOR.
PRZYGOTOWANY DO CIĘŻKIEJ
PRACY KAŻDEGO DNIA.

Nowa edycja limitowana modelu DEUTZ-FAHR AGROTRON 
7250TTV WARRIOR to ciągnik zaprojektowany do prac w ciężkich 
warunkach - zarówno w polu jak i na drodze. Zapewnia maksymalną 
wydajność oferując jednocześnie nietuzinkowy wygląd. Ekonomiczny i 
wydajny silnik generuje moc 246 KM (181 kW) i posiada kluczowe 
cechy produktów "Made in Germany": wysoką jakość wykonania, pre-
cyzję montażu oraz trwałość podzespołów. W efekcie zapewnia naj-
lepsze parametry użytkowe przy dużej dbałości o środowisko natu-
ralne. Innowacyjny ciągnik DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV 
WARRIOR wprowadza użytkownika w nowy poziom profesjonalizmu 
zapewniając jednocześnie najwyższy poziom komfortu w kabinie  
MaxiVision 2. Intuicyjne sterowniki, nowa oś przednia z układem 
amortyzacji, mocny podnośnik i wydajna hydraulika podkreślają wy-
jątkowość wyposażenia edyzji limitowanej WARRIOR. Ten ciągnik to 
więcej niż tylko maszyna ! 

WARRIOR oferuje pompę hydrauliki Loas-Sensing o wydajności 160 l/min, udźwig 
tylnego podnośnika elektronicznego wynosi 10000 kg.

Silnik Deutz o mocy 246 KM (181 kW) szybko reaguje na zmiany obciążenia, wyso-
ka elastyczność zapewnia duży zapas momentu przy niskich obrotach.

Wydajna bezstopniowa skrzynia biegów zapewnia płynną zmianę prędkości jazdy 
od 0 do maksymalnie 40 km/h oraz trzy tryby pracy napędu.

Kabina MaxiVision 2 z podłokietnikiem wielofunkcyjnym oraz  iMonitorem 8“ lub 
12“. Najwyższy komfort i ergonomia sterowania funkcjami ciągnika.



 

9340 TTV WARRIOR.
TWARDY WOJOWNIK DO 
NAJCIĘŻSZYCH WYZWAŃ.



 

Model 9340 TTV WARRIOR to najmocniejszy ciągnik edycji limi-
towanej. Parametry techniczne i wyposażenie jakie oferuje sprawia, 
że rolnicy, usługodawcy mogą wykonywać najcięższe prace z maksy-
malną wydajnością. Zadaniem modelu 9340 TTV WARRIOR jest 
utrzymanie najlepszych parametrów zarówno w pracach polowych 
jak i przejazdach w transporcie. 9340 TTV WARRIOR (336 KM / 247 
kW) to ultra-nowoczesny, wysoce zautomatyzowany ciągnik, który 
oferuje niezrównany komfort i łatwość sterowania. Każdy z jego 
podzespołów wykorzystuje nowinki techniczne - od reflektorów LED 
o strumieniu światła 47000 lumenów, przez nowoczesny i ekonom-
iczny silnik Deutz, kabinę MaxiVision 2 z iMonitorem 2 generacji po 
systemy rolnictwa precyzyjnego z dokładnością prowadzenia do 2 
cm. Bezstopniowa skrzynia TTV oferuje dowolne sterowanie w 
zakresie prędkości jazdy od 0 do 40 km/h przy zredukowanych obro-
tach silnika. Nowa oś przednia to wyjątkowy komfort i pełne bezpiec-
zeństwo jazdy z dużymi prędkościami. Ponadto, model 9340 TTV 
WARRIOR wyposażono w wydajną hydraulikę z pompą Load-Sensing 
210 l/min oraz mocny podnośnik tylny o udźwigu 12 ton. 

Podnośnik tylny EHR o udźwigu 12000 kg, hydraulika z pompą Load-Sensing 210 l/
min, trzy prędkości tylnego wałka odbioru mocy.

Silnik Deutz o mocy 336KM (247kW) to nie tylko optymalna charakterystyka i 
wysoka elastyczność. To moc potrzebna do pracy z każdego rodzaju maszyną.

Napęd bezstopniowy TTV umożliwia jazdę z prędkościami od 0 do 40 km/h przy 
bardzo obniżonej prędkości obrotowej silnika.

Komfortowa kabina MaxiVision 2 wyposażona w iMonitor 2.0, pozwala na zauto-
matyzowanie szeregu funkcji co podnosi komfort pracy operatora.



CO SPRAWIA, ŻE WARRIOR
TO PRAWDZIWY WOJOWNIK?
WARRIOR oferowany jest z czarnym lub zielonym (oryginalny lakier DEUTZ-FAHR). Edycja limitowana WARRIOR została zaprojektowana dla rol-
ników, którzy mają najwyższe oczekiwania w zakresie technologii i komfortu. Jest to ciągnik, który nie uznaje kompromisów i doskonale sprawdza 
się w najcięższych pracach. Osiągi i możliwości doskonale podkreśla pakiet indywidualnych dodatków, dostępnych jedynie w tej wersji wyposażenia. 
DEUTZ-FAHR wyznacza standardy w zakresie technologii, designu, komfortu oraz sterowania ciągnikiem. WARRIOR uosabia wszystkie najlepsze 
cechy marki dodając niesamowity wygląd. WARRIOR . DEUTZ-FAHR AGROTRON w wersji limitowanej WARRIOR to więcej niż tylko ciągnik ! 

 

Efektowna osłona rury wydechowej ze stali nierdzewnej 
(7250 TTV/9340 TTV)

Czarna mata podłogowa (7250 TTV/9340 TTV) Podwójna szyba dolna kabiny (7250 TTV) Podświetlenie LED przycisków na błotnikach (7250 TTV)

Reflektory robocze LED na słupkach przód/tył - opcja 
(7250 TTV/9340 TTV) 

Komfortowy fotel pneumatyczny operatora w wersji 
WARRIOR (7250 TTV/9340 TTV)

Klimatyzacja automatyczna (7250 TTV/9340 TTV)

Czarny lakier WARRIOR i reflektory LED w masce silnika  
(7250 TTV/9340 TTV)

Reflektory robocze LED pod dachem kabiny w standardzie 
(7250 TTV/9340 TTV)



Dane techniczne i ilustracje mają charakter poglądowy. DEUTZ-FAHR zastrzega prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania.

DANE TECHNICZNE 7250 TTV WARRIOR 9340 TTV WARRIOR

SILNIK

Model jednostki napędowej   Deutz - TCD 6.1 L06 Stage IV  Deutz - TTCD 7.8 L06 Stage IV

Wtrysk Common Rail - ciśnienie   bar  1600 2000

Cylindry / Pojemność skokowa il./cm3  6 / 6057  6 / 7775

Moc maksymalna (ECE R120)  kW/KM 181 / 246 247 / 336

Moc znamionowa (ECE R120) kW/KM 169 / 230 232 / 316

Obroty mocy znamionowej obr/min 2100 2100

Moment maksymalny  Nm  942 1372

Zbiornik paliwa litry 400 600

Zbiornik AdBlue litry 50 55

UKŁAD NAPĘDOWY

Rodzaj skrzyni biegów  Bezstopniowy TTV  Bezstopniowy TTV

Tryby pracy skrzyni
Auto / Manual / PTO (WOM)

bezstopniowa zmiana prędkości 
Auto / Manual / PTO (WOM) 

bezstopniowa zmiana prędkosci

HYDRAULIKA I PODNOŚNIKI

Maks.udźwig podnośnika (przód/tył)  kg  5480 / 10000 5500/12000

HYDRAULIKA

Pompa Load-Sensing l/min 120 lub 160  210 lub 160

Oddzielny zbiornik oleju litry 50 90

Obwody hydrauliczne  od 4 do 7  od 4 do 8

KABINA

Model kabiny  MaxiVision 2 MaxiVision 2

Klimatyzacja   std   std  

Klimatyzacja automatyczna   opc   opc  

Obsługa ISOBUS (ISO 11783)   opc   opc  

iMonitor 2 (12 cali)   opc   opc  

Monitor na słupku kabiny  WorkMonitor   WorkMonitor  

Komfortowy fotel pasażera  std   std  

Amortyzacja kabiny pneumatyczna   pneumatyczna

Programowanie sekwencji Comfortip  std  std  

WAGA I OGUMIENIE

Waga ciągnika  kg  8700 11800

Maksymalna masa dopuszczalna  kg  14500 18000

Maksymalne ogumienie   710/60 R42 900/60 R42
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DEUTZ-FAHR jest marką  

Więcej informacji u dealerów oraz na stronie deutz-fahr.com.

Dealer


