
Deutz-Fahr 5115D TTV
Deutz-Fahr 5115D TTV er en fantastisk traktor! 
Den har en ægte trinløs transmission, en ekstremt 
komfortabel panoramakabine og et fantastisk højt 
udstyrsniveau. 
Vi tør godt påstå, at ingen andre i klassen tilbyder 
så meget for pengene! Her er specifikationerne. 
Så kan du jo selv sammenligne og få en pris hos 
din lokale forhandler!

 
Deutz-Fahr
5115D TTV

AndreVærsgo! - Sammenlign selv
Brændstoføkonomisk 4-cyl. 3.849 cm³ FARMotion motor m. Common Rail 110 hk / 126 hk med Overboost
Miljøklasse 5 med EGR, DOC, DFF og SCR   
Elektrohydraulisk styret eVisco ventilator  
Trinløs 40 km/h transmission med  3 kørestrategier – Auto/PTO/Manuel  
PowerZero og Cruise control   
SenseClutch PowerShuttle koblingsfrit vendegear med indstillelig respons    Rummelig panoramakabine m. 4 stolper
Aircondition  
Store, baghængslede døre og fladt kabinegulv for nem ind/udstigning  
Tonede ruder – bag og side – oplukkelig bagrude    Tiltbar og indstillelig styrekonsol/rat  
MaxCom armlæn med  
programmerbar joystick og Comfortip 
Et proportionalt joystick til elektrohydrauliske funktioner   
8” iMonitor3 terminal med ISOBUS  og InfoCentrePro – 5” med farvedisplay
Forberedt for GPS RTK og med EasySteer   
Kategori 2 kabinefilter    
Hydrostatisk styring 
med uafhængig oliepumpe    
Ekstrem høj kørekomfort med  adaptiv dæmpning, aktiv selv-nivellering, 
Anti-Dive, Anti-Rolling,  
Smart Traction Control og ASM.   
Uafhængig forakselaffjedring   
Luftaffjedret indstilleligt MAX-Professional sæde  med vægtjustering  
Opvarmede teleskopspejle med elektrisk justering
Smartphone-holder og CTM 4G Communication modul
Fuld LED-lyspakke
1 bak-kamera
Lukket centerhydraulikpumpe – 100 l/min.  med Load Sensing og PowerBeyond
4 stk. frontudtag med hurtigkoblinger
2 stk. frontudtag på frontlift
5 stk. hydraulikudtag (bag) med flowregulering  og timer
1 stk. hydraulikudtag med fri retur
Elektronisk lift med CEE quick-justering  og 4.310 kg løfteevne
3 PTO-hastigheder (bag) - 540/540E/1.000 omdr./min.
Bagskærmsbetjening af lift/PTO
Frontlift m. 2.100 kg løfteevne
Front-PTO m. 1.000 omdr./min.
Fuldhydrauliske 4-hjulsbremser med  front-logic forhjulsbremser
Hydraulisk parkeringsbremse (HPB) 
Hydraulisk Dual Mode MR trailerbremse

Markedets bedste og 
billigste traktor til den 
grønne sektor!
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Find din nærmeste forhandler
på www.deutz-fahr-danmark.dk/kontakt/


