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Deutz-Fahr 9-serie
Tijdens de EIMA-beurs in Italië heeft de
Deutz-Fahr 9-serie (foto boven) een
nominatie in de wacht gesleept voor het
beste design. Blijkbaar wordt dit model
als zeer bekoorlijk ervaren. Maar deze
Deutz-Fahr heeft meer nieuwigheden dan
het design.
De motor is een 7,8 l Deutz met een
vermogen van 274 tot 336 pk, volgens
trekkertype. Deze is aangepast aan de

vereiste emissienormen van Tier 4 Final.
Om dit te bereiken werkt Deutz met 4
kleppen per cilinder, een dubbele turbo,
een extern EGR-systeem, een SCR met
AdBlue en een DPF. De dieselbrandstof
wordt door middel van 3 brandstofpompen ingespoten aan 2000 bar. Deutz
maakt zowel gebruik van de recirculatie
van een deel van de uitlaat (EGR) als van
de nabehandeling met ureum (SCR-systeem). De dieselpartikels worden vooraf
uitgefilterd door de DPF.
De tweetrapsturbo bestaat uit een kleine
turbo, die een hoge druk opbouwt bij een
laag motortoerental en anderzijds een
grote turbo die slechts effectief begint te
werken bij een hoger motortoerental.
De transmissie van deze CVT is een ZF
Terramatic TMT 32. Dit is de nieuwe
versie van de bestaande ZF-Eccom. De
traploze transmissie heeft 4 mechanische posities zodat de efficiëntie in
overbrenging meermaals piekt. Een
maximale snelheid van 60 km/uur is al
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1 De 6-serie wordt nu ook met geautomatiseerde
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Deutz-Fahr gaat mee met de trend om
van de klassieke powershifttractoren een
automatische schakelbak te maken. Deze
techniek komt uit de vrachtwagenwereld
en heeft als voordeel dat de overbrenging
mechanisch blijft. Nadelig zijn onderbrekingen van de krachtoverbrenging, maar
deze zijn beperkt tot minder dan een
seconde. Zo wordt de betrouwbare handmatige overbrenging overgezet naar een
echte automaat en daarom CShift of
Comfort Shift genoemd.
De zware Deutz-Fahr 9 is dan weer een
CVT-trekker voor zwaar transportwerk
k of
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omdat hij al is uitgerust met alle randele
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mogelijk bij 1775 motortoeren, tenminste
als het motormanagement vaststelt dat
er voldoende vermogen voorhanden is.
Bij deze 60 km-transmissie levert DeutzFahr extra schijfremmen in de voorwielen. De achteras is geremd met natte
multilamelschijven.
De hydraulisch geveerde vooras wordt
door Dana aangeleverd. Het voorblok is
smal, net zals het motorblok. Door
gebruik te maken van een centraal
draagframe onder de motor kan de
tractor met grote wielen behoorlijk kort
draaien. De wieluitslag is immers 50
graden.
De lift heeft een hefvermogen van 12 ton
achteraan en 5 ton vooraan. Veel olie voor
externe olieaansluitingen is normaal voor
zo’n tractor.
Voorts beschikt de chauffeur over een
goed geveerde stoel in een geluidsarme
cabine met veel glas. Blijkbaar zijn er
slechtere plaatsen om te vertoeven.
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missie. De nieuwe Deutz-Fahrtractoren
zijn reeds in productie. Voor ons land is
Same Deutz-Fahr Benelux in Wijchen
(Nederland) de importeur. Q
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U BESLIST!
Axis doet de rest
AXIS-M EMC (normale mechanische aandrijving): Past voortdurend de individuele
opening van de schuiven van de voorraadbak
en het valpunt van de kunstmest op elke
schijf aan om op ieder moment het gekozen
debiet en de correcte verdeling te houden op
de gewenste breedte.

De garantie van een
kwaliteitsvolle dienst

Tel : 04 377 35 45
www.distritech.be
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