nd
bo
en
er
Bo
ht

© DEUTZ-FAHR

py

rig

Deutz-Fahr 5D TTV,
veelzijdigheid en technologie

co

De nieuwe 5D TTV-serie is de nieuwste multifunctionele trekker van
Deutz-Fahr. Met de grote verscheidenheid aan diverse specificaties zijn
de nieuwe 5D TTV-modellen perfect voor veldwerk en werk in de
groensector. De belangrijkste pijlers tijdens de ontwikkelingsfase waren
prestaties, comfort, veiligheid en flexibiliteit.
Tom Destoop, verantwoordelijke Landbouwmechanisatie en Bodembeheer

D

e 5D TTV-serie wordt aangedreven door moderne drie- en
viercilinder-FARMotionmotoren. Die zouden bekendstaan om
hun lage brandstofverbruik. De nale-
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ving van de emissienormen van fase
IIIB, voor smalspoortractoren, wordt
bereikt met een onderhoudsvrije
DOC-katalysator. Bovendien heeft de
tractor geen AdBlue-additief nodig. De

versies met 90 en 100 pk zijn verkrijgbaar met een drie- of viercilinder
motor, terwijl het topmodel 5110.4 TTV
is uitgerust met een viercilindermotor
die een maximaal vermogen van 113 pk
en een maximaal koppel van 435 Nm
levert.
De continu variabele TTV-transmissie
is volledig in eigen huis ontworpen en
garandeert een ongeëvenaard rijcomfort. Dankzij zijn innovatieve structuur
bereikt de nieuwe TTV-transmissie
onder bepaalde omstandigheden tot
100% mechanisch vermogen, wat een

Mechanisatie

“Prestaties, comfort,
veiligheid en flexibiliteit
waren speerpunten
tijdens de ontwikkeling.”
hoge trekkracht en een hoog rendement garandeert. Een maximumsnelheid van 40 km/u wordt bereikt aan
1730 tpm. Er zijn twee programmeerbare cruisecontrolsnelheden.

De cabine biedt een comfort
niveau zoals bij de topmodellen.
De ergonomische MaxCom-armsteun bevat de Maxcom-hendel
voor de bediening, maar ook een
kleinere kruishendel en drie vrij
programmeerbare knoppen.

er
Bo
De modellen zijn standaard uitgerust
met remmen op alle (vier) wielen,
evenals de hydraulische parkeerrem
en de PowerZero-functie. Met
PowerZero kan je de trekker zelfs
op steile hellingen in alle veiligheid
tot stilstand brengen, zonder het
rempedaal te hoeven gebruiken.
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De nieuwe 5D TTV wordt standaard
geleverd met drie aftakassnelheden
(540/540E/1000). De proportionele
elektrohydraulische inschakeling van
de aftakas kan worden bediend met
een knop op de MaxCom-armsteun of
buiten de cabine met externe knoppen.
De standaard hefinrichting garandeert
een maximaal hefvermogen van
4310 kg en is voorzien van een elektronische bediening, inclusief een dansonderdrukking. De optionele fronthef
heeft een hefvermogen van 2880 kg.
Voor de meest veeleisende werktuigen
is de 5D TTV beschikbaar met een
100 l/min loadsensing pomp. Als deze
hoge opbrengst niet nodig is, is er een
open-centersysteem van 84 l/min
geïnstalleerd. Beide systemen leveren
de oliestroom naar maximaal vijf achteraan gemonteerde hydrauliekventielen, die allemaal zijn voorzien van
doorstroom- en tijdafstelling. Daarnaast zijn er tot zes gedupliceerde koppelingen (van drie ventielen) aan de
voorzijde beschikbaar, waarvan er vier
voor de cabine zijn geïnstalleerd en
twee bij de fronthef. ‘Gedupliceerde’
wil zeggen dat deze koppelingen olie
krijgen van het ventiel achteraan. De
ventielen kunnen dus wel maar op één
plaats worden gebruikt. Welke hydraulische optie je ook kiest, er is een
aparte 42 l/min-pomp voor de wielbesturing. Die garandeert een soepele,
progressieve stuuractie, zelfs bij stationair toerental. ->
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Met de Comfortip kun je onder meer
diverse opeenvolgende commando’s
opslaan. Die worden met één druk op
de knop geactiveerd. Dit is handig voor
het kopakkermanagement.
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Wedstrijd

Comfort en veiligheid
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www.boerenbond.be/
wedstrijd-jorin-philip-seeds
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De cabinestructuur heeft vier stijlen voor een
uitstekend zicht en wordt standaard uitgerust
met airconditioning en cabinevering op hydrosilent blocks en luchtvering voor de bestuurdersstoel. Optioneel is er een categorie ‘4 filtersysteem’ beschikbaar. Bluetooth-radio en een
praktisch inklapbaar plateau met blikjeshouders en opbergvakken zijn ook als optie verkrijgbaar.
De ergonomische MaxCom-armsteun bevat
naast de MaxCom- en een kruishendel ook drie
vrij programmeerbare knoppen en een scrollwiel. Hierdoor kan je zelfs de meest complexe
apparatuur eenvoudig, snel en intuïtief bedienen. Met behulp van de in lijn geplaatste ‘vingertop’-toetsen kun je de hefinrichting en de
ventielen met één druk op de knop bedienen.
Alle bedieningselementen zijn bovendien herkenbaar aan de bekende, intuïtieve kleurcodering die Deutz-Fahr ontwikkeld heeft.
Het veiligheidsniveau van de nieuwe 5D TTVserie werd geüpdatet. De modellen zijn standaard uitgerust met remmen op alle (vier) wielen, evenals de hydraulische parkeerrem en de
PowerZero-functie. Met PowerZero kan je de
trekker zelfs op steile hellingen in alle veiligheid
tot stilstand brengen, zonder het rempedaal te
hoeven gebruiken.
De 5D TTV is verkrijgbaar met een onafhankelijke voorasvering met laterale ophanging en
een dynamische stabiliteitsregeling. De vering
is zelfnivellerend. De SmartTraction control zorgt
voor een volautomatische proportionele
inschakeling van 4x4 en differentieelvergrendeling. Daardoor heeft de 5D TTV een efficiënte
tractie met een goede bodembescherming.

Maak kans op
een mooie jas
Dankzij Jorion Philip-Seeds mogen we
deze week vijf jassen (maat L) wegschenken
aan onze leden (reeks 1 en 2).
Deelnemen kan tot 3 maart.

Flexibiliteit

co

De 5D TTV-serie wordt gekenmerkt door zijn
compacte afmetingen en wendbaarheid. De
trekker is standaard uitgerust met een Comfortip-wendakkermanagement. Als optie kan de
5D TTV worden uitgerust met Isobus, stuurgeleidingssystemen met sectiecontrole tot
200 secties, een iMonitor3 en ingebouwde CFSfunctionaliteiten (Connected Farmings Systems).
Zijn grote veelzijdigheid wordt nog versterkt
door de mogelijkheid om de 5D TTV uit te rusten met een compacte hefinrichting achteraan,
waardoor de breedte beperkt wordt tot 1,75 m. n
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Winnaars vorige wedstrijd
Vorige maand maakte je kans op een jaarabonnement van de app Burenregeling AGR-gps-app.
De winnaars zijn Luc Hendrickx (Weelde),
Jan Pinxten (Pelt), Paul Vanwijnsberghe (Bellegem),
Pieter d’Hulster (Esen) en Marc Van Moorleghem
(Sint-Denijs). Proficiat!

