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DE NIEUWE SERIE 4E:
EEN COMPACTE TREKKER VOOR  
EEN COMPACTE PRIJS.

DE NIEUWE AGROKID
VERZET BERGEN.

  

Elektronisch programmeerbaar motortoerental, zeer comfortabel  
bij dagelijkse routinewerkzaamheden.

Of het nu in de manege is of op het veld, de Agrokid is veelzjdig 
inzettbaar

Hoogtepunten:
•  Speciaal voor de landbouw ontwikkelde motoren  

van 65 tot 97 pk
•  Nieuw extreem compact koelsysteem
•  3 voudige aftakas
•    Nieuw: elect. hydraulische inschakeling van  

diff. sloten en 4 WD (40 km/u modellen)
•    40 km/u met gereduceerd motortoerental & echte 

4-wielberemming

Hoogtepunten:
•  Compacte afmetingen en gewicht voor grote 

prestaties
•  Professionele hydraulische installatie tot 3 

hydraulische ventielen en krachtige hefinrichting
•  Fronthef en frontaftakas geïntegreerd af fabriek 

leverbaar

Speciale 

aanbieding*
Speciale 

aanbieding*

Zes nieuwe modellen van 65 tot 97 pk.
Op het erf, in de stal en voor lichte veldwerkzaamheden, de nieuwe 4E serie is de ideale trekker voor 
het kleine- en grote boerenbedrijf, voor maneges en voor privé gebruik. De nieuw ontworpen 
motorkap maakt het al duidelijk: hier komt innovatieve techniek in een compact formaat. Zuinige 
3-cilinder FARMotion motoren en keuze uit 4 transmissies. Veilige 4-wiel geremde vooras met als 
optie elektrohydraulisch inschakelbare 4WD en differentieelslot. Krachtige hydrauliek met 3500 kg 
hefvermogen, max. 50 l./min. hydrauliekolie voor 3 hulpventielen. Het bestuurdersplatform is 
comfortabel ingericht met duidelijke informatie over alle bedrijfstoestanden in het 
instrumentenpaneel. Met de nieuwe 4E bewijst DEUTZ-FAHR eens te meer hoe comfortabel en 
veelzijdig een compacte trekker kan zijn. De 4E serie is ook leverbaar met een cabine.

Alle relevante functies voor het rijden en de veiligheid alsook 
inschakeling van de differenteelsloten en de 4WD.

De Agrokid is leverbaar met een luxe cabine of indien 
gewenst als platformtrekker

De veelzijdige inzetbaarheid maakt de nieuwe Agrokid tot een waardevol werkpaard voor 
toepassingen in de groenvoorziening, kassen en kleinschalige landbouw. Vierwielaan
drijving, indrukwekkende trekkracht en een topsnelheid van 30 km/u dankzij de 12/12 
gesynchroniseerde omkeertransmissie. De nieuwe Agrokid past in een wijde range van 
toepassingen of het nu is in samenhang met een voorlader of als trekker met aanhanger. 
Dus als u veel werk wilt verzetten neem dan contact op met uw lokale DEUTZ-FAHR dealer.

* vraag bij uw dealer naar speciale aanbieding 
Lease actie: tot 15 december 2018 0% voor 48 maanden

* vraag bij uw dealer naar speciale aanbieding
Lease actie: tot 15 december 2018 0% voor 48 maanden

Efficiënt in alle voorkomende situaties.



  

FARMotion 4-cilinder motor met 88 pk/65 kW.Verstelbare stuurkolom met meebewegend dashboard voor 
optimaal zicht

Halvering van het aantal stuuromwentelingen met het 
SDD snelstuursysteem

MaxCom bedieningspaneel met o.a. bediening ventie-
len en aftakas(sen)

NIEUW: DE 5 G SERIE,  
75 TOT MAX. 113 PK,  
NU ALS 3 EN 4 CILINDER 
LEVERBAAR

ZOALS GEEN ANDERE.
DE NIEUWE TRAPLOZE 
5DS TTV.

Het nieuwe toonaangevende product van smal spoortractoren met een continu varia
bele transmissie. Ontwikkeld voor maximale prestaties in smalle ruimtes. 5DS TTV – 
Kracht, productiviteit en comfort naar een hoger niveau getilt. Verhoogde efficiëntie 
dankzij de traploze TTV transmissie. Perfect geschikt voor alle taken dankzij zijn groter 
hydraulisch vermogen en het bieden van premium comfort en een optimale  
ergonomische bediening. Dit alles maakt de 5DS TTV onze beste smalspoortractor alle 
tijden. Ontdek het zelf!

ACTIE TREKKER*

zonder AdBlue!NOVITEIT*

Akkerbouw en veevoederproductie, melkveehouderij, veredeling of gemengde bedrijven als hoofd- of 
verplegingstrekker – de inzetbaarheid van de 5G-serie is even divers als geavanceerd. Alleen als een 
trekker 100 % past in het taakprofiel en de economische situatie van het bedrijf, kan economisch 
succesvol worden gewerkt. De 3- en  4-cilinder modellen van de 5 G Serie met CommonRail-motoren 
van 75 tot max. 113 pk, emissieniveau III B alleen met DOC filter (Diesel Oxidation Cat) en zonder 
AdBlue. De trekkers zijn naar wens met velerlei opties uit te rusten waaronder: Stop&Go functie, SDD 
snelstuursysteem en 90 liter olieopbrengst voor snelle werktuigbediening.

Hoogtepunten:
•  Uitlaatgas nabehandeling met dieseloxidatie - 

katalysator en gekoelde externe  
uitlaatgasrecirculatie

•  Common-Rail inspuiting 

Hoogtepunten:
•  Volledig traploze transmissie voor elke gewenste 

snelheid
•  Cabine met vlakke vloer waardoor maximale 

bewegingsvrijheid
•  Comfortabele ergonomische armleuningbediening
•  Ook leverbaar in smallere V-uitvoering 

* vraag uw DEUTZ-FAHR dealer naar een demonstratie * vraag bij uw dealer naar speciale aanbieding
Lease actie: tot 15 december 2018 0% voor 48 maanden



50 km/u of 40/km/u ECO. U heeft de keus, maximale 
snelheid met minimaal motortoerental bespaart 
brandstof.     

Hoogtepunten:
•  Zowel 4 als 6-cilinder (6165/6175)
•  MaxiVision cabine met airconditioning en 

InfocentrePro. 
•  Powershift-, RCshift- of TTV-transmissie
•  4-voudige aftakas, hefkracht tot 9700 kg

6165/6175/6185

*actie geldig tot 15 december 2018

Lease actie: 0% voor 48 maanden

Gratis optiepakket 

    vanaf € 9.000,-*

6215/7250 RTK
Hoogtepunten:
•  Speciale condities voor de 6215 en 7250 

Agrotron met RTK pakket

•  Efficiënte Deutz-motor met 226  
en 246 pk.

•  Geveerde MaxiVision cabine met laag 
geluidsniveau en hoog comfortniveau 

•  Tot 7 hydraulische ventielen

iMonitor2 voor maximale precisie in het veld.

AGROSKY – RTK ontvanger 

Gratis  

RTK GPS ontvanger  

t.w.v. 12.000,- €  

 

ComforTip wendakkermanagement, 4 vrij programmeerbare toetsen, 
rijrichtingwissel en hefinrichting op de MaxCom joystick bijeen gebracht.

Uniek bedieningscomfort. De 8" iMonitor, voor eenduidige bediening 
van de trekker en aangesloten werktuigen.

DEUTZ-FAHR heeft drie compacte vier cilinder modellen in de 6 Serie reeks - variërend van 126 tot 143 pk. In het veld, op de weg, werken in 
het gras of met een voorlader - de 6 serie modellen zijn net zo gevarieerd als uw dagelijkse werkzaamheden. De compacte 6 serie modellen 
bieden nog meer combinaties van technische functies met een geavanceerd ontwerp. Aangedreven door de zeer efficiënte Deutz TCD 3.6 
Stage IV motoren met de vernieuwde DEUTZ-FAHR TTV transmissie is het rijden weergaloos in combinatie met het (optionele) nieuwe 
vooras veersysteem. Het hydraulieksysteem en de hefinrichting leveren hoge prestaties, zowel aan de voor- als achterzijde, wat er voor zorgt 
dat alle taken goed uitgevoerd worden met elektrohydraulische of mechanische besturing. De 8" iMonitor bestuurt de meest geavanceerde 
precisielandbouwsystemen, en ten slotte houden onze LED lichtpakketten u tijdens alle omstandigheden aan het werk. 

DE NIEUWE 6 SERIE MODELLEN.  
OM ALLES MEE TE DOEN WAT U  
MOET DOEN

6120-, 6130-, 6140 TTV. Beste technologie mix –  
nu compact van 126 tot 143 pk.

VANAF

UNIEK! TRAPLOOS RIJDEN 

ZONDER MEERPRIJS.

€ 59.495,-*

*excl. BTW type 6120

zolang de voorraad strekt

*Lease actie: tot 15 december 2018 0% voor 48 maanden *actie geldig tot 15 december 2018



DE NIEUWE C5000 SERIE.  
OOGSTEN WANNEER  
U DAT WIL.

De nieuwe C5000 is er wanneer u wilt gaan dorsen. Compact, betrouwbaar, comfortabel in de bediening en met de spreekwoordelijke oogstkwaliteit van een 
DEUTZ-FAHR maaidorser. Met drie werkbreedtes (3,6-, 4,2 en 4,8 m), de 4.600 l graantank en zijn zuinige Deutz 6,1 l motor, zorgt de C5000 op elke slag voor 
de nodige korrelontziende capaciteit. Een ruime cabine met bedieningsconsole en Commanderstick zorgen voor een comfortabele bediening, de standaard 
aanwezige airconditioning zorgt voor aangename werkomstandigheden. Voor kleine en middelgrote oppervlaktes geeft de C5000 u de nodige 
onafhankelijkheid, juist wanneer u het wilt als het kan. Met deze compacte maaidorser oogst u wanneer u dat wilt.

Ga naar uw DEUTZ-FAHR dealer en laat u voorlichten over de machine en de gunstige vroegkoop condities.

Aanbieding geldt tot en met 15 december 2018

Vroegkoop 
2018

Gunstige lease-

voorwaarden

Bestel een maaidorser 

voor 15 december  

en betaal na de oogst  

van 2019

Voorwaarden  

gelden voor de  

C5000, C6000, C7000  

en C9000 serie

DEUTZ-FAHR is een merk van

DEUTZ-FAHR


