Nya 5 Serien.
Mångsidighet utan gränser.

Den nya Deutz-Fahr 5-serien sätter en ny standard för stil, effektivitet,
produktivitet och komfort i mellanklassens hästkrafts segment.
State-of-the-art maskiner, konstruerade för att
leverera maximal mångsidighet, med ett brett utbud
av utrustningsalternativ som kan tillfredsställa även
den mest krävande användaren.
Distinkt design av Giugiaro Design ger 5 Serien en
attraktiv futuristisk look.
En fängslande blandning av kraft och elegans.
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Nya DEUTZ-FAHR 5 Serien.
Den bästa i varje fält.

Stor kraft, litet format.
Endast lite över 4 meter lång, nya DEUTZ-FAHR 5 Serien innefattar ett
urval av de mest innovativa modulära teknologierna för att maximera
effektiviteten under alla driftsförhållanden.
Fyra modeller från 100 till 130 hk, som ﬁnns i standard, "P" och TTV
versioner, med en ny generation av miljövänliga motorer och innovativa
växellådor, inklusive mekaniska, Powershift och steglösa alternativ, ett
"intelligent" hydraulsystem och ett komplett kraftuttag som standard,
dessa är de funktioner som gör 5-serien till den perfekta traktorn för
alla behov.
Bas versionen, som kan utrustas med fjädrande framaxel, erbjuder ett
av det mest kompletta utrustningspaket som för närvarande ﬁnns at
få på en medium effekt traktor. Säkerheten är också i första rummet:
alla modeller är utrustade med parkeringsbroms som standard, medan
"P" och TTV versioner har effekt broms som en del i ett äkta fyrahjuls
bromssystem. Inga begränsningar när det gäller dragstångsarbeten,
med en lastkapacitet på 20 ton på 5120 och 5130 modellerna, vilket
är maximalt tillåten belastning för ett jordbruksfordon.
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Teknik som inger respekt
och bidrar till att skydda miljön.
De nya Deutz 4-cylindriga Tier 4i motorerna med cylindervolym på
3.620 cc, elektroniskt styrd common rail-insprutning, turbo och
laddluftkylare och viskositet ﬂäkt, säkerställa prestanda, tillförlitlighet
och hållbarhet på högsta nivå. Utsläppen reduceras till ett minimum
genom extern återvinning och vattenkylning av avgaserna (EGR)
i kombination med dieseloxideringskatalysator (DOC) avgas
efterbehandling.
Det jordbruksrelaterade arvet hos dessa extraordinära motorer
framgår tydligt av ett vridmoment som är relativt konstant och ligger
nära det maximala över ett brett varvtalsområde, vilket i själva verket
är det varvtalsregistret som används mest i jordbrukstillämpningar.
Den miljövänliga planen hos 5 Serien understryks av en utbredd
användning av eko-kompatibla material i produktionen.
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Komfort och kontroll utan kompromisser.
Den nya "E Class" hytten på 5-serien, som är resultatet av ett samarbete
mellan DEUTZ-FAHR ingenjörer och Italdesign Giugiaro, erbjuder en
fantastiskt funktionell arbetsmiljö med komfort på högsta nivå. Ett
extremt brett utbud av alternativ: mekanisk eller hydraulisk fjädring
för både hytt och förarsäte, passagerarsits, glastaklucka, Comfortip
och automatisk klimatkontroll.
Smart design och innovativa material, interiör färgscheman som
är både praktisk och attraktiv, optimal synlighet och en noggrant
utformad kontrollayout sätter DEUTZ-FAHR 5 Serien i topp för
en traktor i mellaneffekt klassen. Manöver displayen erbjuder ett
enkelt, intuitivt gränssnitt där användaren kan ställa in de viktigaste
parametrarna för traktorn.

Många transmissionsalternativ.
Begreppet anpassning antogs redan från början av designprocessen, och
är fullt uttryck i det stora utbudet av transmissions alternativ för den nya
5-serien. Alternativen börjar med en mekanisk synkroniserad växellåda
med 10 hastigheter tillgängliga både framåt och bakåt (5 växlar x 2
områden), som erbjuder maximal effektivitet. Nästa alternativ är en 20
+20 växellåda (5 växlar x 4 områden), och sedan kommer vi till Powershift
alternativen. Här ﬁnns ett urval av 30 +30 eller 60 +60, med tre Powershift
växlar, och en toppfart på 40 km/t som kan uppnås även vid ekonomi
motorvarvtal.
Och det ﬁnns mer. Den nya 5-serien kan även utrustas med den steglösa
TTV transmissionen, som täcker in alla behov med 2 grupper, ("Transport"
och "Heavy Duty") och 3 olika körstrategier: Auto, kraftuttag och
Manuell. Och för maximal driftsekonomi, ﬁnns farthållare och Power Zero
funktionerna.
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Hängiven till nyskapande.
Fyra kraftuttagsvarvtal ﬁnns (540, 540ECO, 1,000 och 1,000 ECO),
kompletterat med en hydrauliskt styrd våt ﬂerlamellskoppling gör att
all den extraordinära prestanda Deutz motorn levererar kan utnyttjas
fullt ut med alla typer av redskap.
Manövrering av kraftuttaget kan inte vara enklare: elektrohydrauliska
reglage och en LCD-display, som visar den verkliga rotationshastigheten.
För att arbeta med alla typer av redskap under optimala förhållanden.
Kraftuttagets startknapp i hytten replikeras på bakskärmarna,
det ﬁnns också en automatisk funktion som innebär att in- och
urkoppling av kraftuttaget bestäms av höjdinställningen från bakre
3-punktslyften. Tillsammans med frontlyft, ﬁnns det möjlighet till ett
främre kraftuttag, som arbetar vid det vanliga varvtalet 1 000 v/min.
Paketet kan kompletteras med ett drivhjulsberoende kraftuttag med
oberoende utgående axel.

Ett tekniskt avancerat hydraulsystem.
Moderna jordbrukstekniska tillämpningar kräver ofta generösa
oljeﬂöden som levereras till ett stort antal reglerventiler. DeutzFahr svarar på detta behov genom att utrusta den nya 5-serien med
ett hydrauliskt system som är förenligt med det moduluppbyggda
designkonceptet: singel eller tandem pump, med kapacitet för
60, 60ECO eller 90 l/min, upp till 10 hydraulkopplingar, för att
tillgodose mest krävande användare. Men det slutar inte här: andra
tillgängliga funktioner inkluderar: spärrkopplingsfunktion, ett urval
av mekaniska eller elektrohydrauliska reglage, ﬂödeskontroll, timer
och sparfunktion. De helt nyskapande "ECO" -versionerna producera
maximalt oljeﬂöde vid ett motorvarvtal på endast 1.600 v/min för att
ytterligare öka traktorns effektivitet.

Styrsystemet har även snabbsänkningsfunktion, svängningsdämpning under transport med redskap i 3-punktslyften, låsning i en förinställd position, lyfthöjds begränsning och sänkkontroll.
Maximala lyftkapacitet i frontlyften (tillval) vid lyftarmarna är 1 800 kg.

Teknisk toppklass för maximal effekt.
Precisionskontroll med avgörande kapacitet: den bakre 3-punktslyften på den nya 5-serien har en lyftkapacitet på 4650 kg vid lyftarmsändarna, vilket kan ökas till 6.600 kg med två extra yttre hydraulcylindrar.
Ett rekord för en traktor i denna klass Det elektroniska styrsystemet, med
sensorer placerade nära de nedre länkarmarna är standardutrustning, och
ger mix och ﬂytlägeskontroll utöver de vanliga funktionerna dragkraft och
lägesinställning.
Med tillvalet radar, är det också möjligt att styra hjulspinn, en viktig faktor för att upprätthålla hög effektivitet i trepunktslyfts applikationer.

TEKNISK DATA

5100 4WD

5 SERIEN
5110 4WD

5120 4WD

69.5/95
75/102
397
32

Deutz TCD 3.6 L 04 Tier 4i
4 T I/3,620/Common Rail
77/105
84/114
440
32

85.5/116
93/127
480
30

MOTOR
Motor
Antal cylindrar/slagvolym/insprutning
Nominell effekt vid 2 200 v/min
Maximal effekt (ISO)
Maximalt vridmoment (@ 1,600 v/min)
Vridmoments stegring

Typ
st./cc
kW/hk
kW/hk
Nm
%

TRANSMISION OCH AXLAR
Typ
Antal växlar: 5 växlar x 2 (eller 4) grupper
Max hastighet
Fram/back växel
Elektrohydraulisk inkoppling av 4WD/differentialspärrar
Framaxelfjädring
Broms vid alla fyra hjulen
Parkeringsbroms
Släpvagnsbroms

mekanisk eller 3-stage Powershift HML
10 + 10 (20 + 20 med krypväxel)
30 + 30 HML (60 + 60 HML med krypväxel)
40 vid ekonomivarv
Powershuttle
standard/ASM tillval
tillval
standard/Effektbroms tillval
standard
hydraulisk/pneumatisk som tillval (eller båda)

Fram + Back
km/t

HYDRAULIK OCH KRAFTUTTAG
Elektroniska 3-punktslyften
Pumpkapacitet
Yttre hydraulik
Manövrering yttre hydraulik
Varvtal
Drivhjulsberoende kraftuttag
Frontlyft och front kraftuttag (lyftkapacitet - varvtal)
Inkoppling av kraftuttag

standard – (4,650 eller 6,600 kg)
60 standard (60ECO och/90 som tillval)
6/8/10/Power-Beyond
mekanisk standard/elektrohydraulisk (tillval)
540/540 E/1,000/1,000 E
tillval
tillval (1 850 kg – 1 000 v/min)
elektrohydraulisk

L/min
kopplingar
v/min

HYTT
“Class E” hytt med ny interiör
Mekanisk eller pneumatisk fjädring

standard
tillval

DIMENSIONER OCH VIKT
Hjulbas
Spårvidd (min-max)
Vikt (kan variera beroende på utrustning)
Höjd över hytt

mm
mm
kg
mm

2,430
1,602 - 2,002
4,150
2,690

2,430
1,602 - 2,102
4,300
2,715

2,440
1,602 - 2,102
4,700
2,765

480/70 R34’’

520/70 R34’’

520/70 R38’’

HJULUTRUSTNING
Standard bakhjul

TEKNISK DATA

5100 TTV 4WD

5 SERIEN
5110 TTV 4WD
5120 TTV 4WD

5130 TTV 4WD

MOTOR
Motor
Cylindrar/Slagvolym/Insprutning
Effekt @ nominellt (2,200 v/min)
Maximum effekt (ISO)
Max. vridmoment (@ 1,600 v/min)
Vridmomentsstegring

Typ
st./cc
kW/hk
kW/hk
Nm
%

Deutz TCD 3.6 L 04 Tier 4i
4 T I / 3.620 / Common Rail
69,5/95
75/102
397
32

77/105
84/114
440
32

85,5/113
93/127
480
30

88/120
97/132
480
28

TRANSMISION OCH BROMSAR
Typ
Hastigheter (2 grupper)

steglös TTV transmission
Heavy Duty (arbetsgrupp): 0- 23 km/t
transportgrupp: 0 - 40 km/t
40 vid motorns ekonomivarvtal
Powershuttle
standard med ASM
tillval
effektbroms är standard
standard
hydraulisk standard /pneumatisk som tillval

Fram + back

Max hastighet
km/t
Fram/back
Elektrohydraulisk inkoppling av fyrhjulsdrift & differentialspärrar
Framaxelfjädring
Äkta fyrhjulsbroms
Parkeringsbroms
Släpvagnsbroms

HYDRAULIK OCH KRAFTUTTAG
Elektronisk bakre 3-punktslyft
Pumpkapacitet
Yttre hydraulventiler
Manövrering yttre hydraulventiler
Kraftuttagshastigheter
Drivhjulsberoende kraftuttag
Frntlyft och frontkraftuttag (lyftkapacitet - varvtal)
Inkoppling kraftuttag

standard – (4 650 eller 6 600 kg)
60 standard/60ECO och 90 (tillval)
6/8/10/Power-Beyond
Mekanisk (standard)/Elektrohydraulisk (tillval)
540/540 E/1,000/1,000 E
tillval
tillval (1 850 kg – 1 000 v/min)
elektrohydrauliskt

l/min
kopplingar
v/min

HYTT
“Class E” hytt med ny interiör
Mekanisk eller pneumatisk fjädring

standard
tillval

DIMENSIONER OCH VIKT

Hjulbas
Spårvidd (min-max)
Vikt (kan variera beroende på utrustning)
Höjd över hytt

mm
mm
kg
mm

2430
1.602 - 2.102
4.450
1.945

2.430
1.602 - 2.002
4.350
2.715

2.440
1.602 - 2.102
4.600
2.765

2.440
1.602 - 2.102
4.900
2.740

520/70 R34”

520/70 R34’’

520/70 R38’’

540/65 R38’’

HJULUTRUSTNING
Standard bakhjul

Tekniska data och bilder är riktlinjer. Vi leverera en produkt som oavbrutet utvecklas och anpassas för dina behov, Deutz-Fahr förbehåller sig rätten att uppdatera speciﬁkationerna för maskiner när som helst utan föregående meddelande.
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