
Deutz-Fahr Agrotron 6130

specifikace stroje 

Výrobní číslo: 

Motor 

 Vodou chlazený 4-válecový

3620 cm3 

 DCR (DEUTZ COMMON-RAIL), DPC (DEUTZ POWER CONTROL),

motoru EMR4

 Jmenovitý výkon při 2100 ot/min 91,8 kW/ 125 k, max. výkon 95,3 kW/ 130 k (ECE

R 120), max. výkon s boostem 99,2 kW/ 135 k

 Široký rozsah konstantního výkonu v

momentu v rozmezí 1100 –

točivého momentu již od 1100 ot/min

 Nový patentovaný chladicí systém s

 Plnění emisní normy TIER 4 Final. Pomocí jednotky CSF (DOC

systému 

 Suchý vzduchový filtr PowerCore

nečistot, sání vzduchu pod kapotou

 Výfuk vpravo vedle kabiny nahoře, baterie 12 V, 150 Ah.

l a 12 l AdBlue.

Převodovka 

 Plynulá – bezstupňová, rozsah rychlostí 0,02

při snížených otáčkách motoru.

 Reverzní s nastavitelnou citlivostí reverzoru v

pomocí spojek.

 Dva mechanické automaticky řazené rychlostní rozsahy p

účinnosti. 

 Dvě elektrohydraulicky řazené skupiny pro těžké tažné práce a přepravu, řazení

pomocí tlačítka až do rychlosti 15 km/h

 Tři režimy ovládání: AUTO, PTO, MANUAL, funkce zastavení a opětovného rozjetí

bez nutnosti brzdit – Power Zero

 Ovládání pomocí nové multifunkční satelitní opěrky a páky PowerCom S

Tempomaty pro každý směr jízdy.

Vývodová hřídel 

 Nezávislé 3 úrovně otáček vývodo

6130 TTV 
Číslo objednávky:

Ceníková

ový DEUTZ diesel motor, typ TCD L04  4V Tier 4F o objemu

RAIL), DPC (DEUTZ POWER CONTROL), el. regulace otáček

novitý výkon při 2100 ot/min 91,8 kW/ 125 k, max. výkon 95,3 kW/ 130 k (ECE

boostem  99,2 kW/ 135 k 

Široký rozsah konstantního výkonu v rozmezí 1600-2100 ot/min a krouticího

– 1900 ot/min, max. točivý moment 526

točivého momentu již od 1100 ot/min  

ný chladicí systém s  visco spojkou ventilátoru. 

Plnění emisní normy TIER 4 Final. Pomocí jednotky CSF (DOC a pasivní PDF) a SCR

PowerCore s čidlem znečištění s odsáváním hrubých

nečistot, sání vzduchu pod kapotou. 

Výfuk vpravo vedle kabiny nahoře, baterie 12 V, 150 Ah. Objem nádrže paliva: 185

rozsah rychlostí 0,02 – 40 km/hod. Max. rychlost dosažená

při snížených otáčkách motoru.

nastavitelnou citlivostí reverzoru v 5 stupních. Reverzace řazená

mechanické automaticky řazené rychlostní rozsahy pro dosažení nejvyšší

Dvě elektrohydraulicky řazené skupiny pro těžké tažné práce a přepravu, řazení

pomocí tlačítka až do rychlosti 15 km/h

Tři režimy ovládání: AUTO, PTO, MANUAL, funkce zastavení a opětovného rozjetí

Power Zero.

Ovládání pomocí nové multifunkční satelitní opěrky a páky PowerCom S

Tempomaty pro každý směr jízdy. 

úrovně otáček vývodového hřídele 540/540E/1000 ot/min.

objednávky: 90006310-100 

Ceníková cena: 2 849 465,- Kč

DEUTZ diesel motor, typ TCD L04 4V Tier 4F o objemu 

el. regulace otáček 

novitý výkon při 2100 ot/min 91,8 kW/ 125 k, max. výkon 95,3 kW/ 130 k (ECE

2100 ot/min a krouticího 

max. točivý moment 526 Nm, 90% 

a pasivní PDF) a SCR 

odsáváním hrubých 

Objem nádrže paliva: 185 

40 km/hod. Max. rychlost dosažená

5 stupních. Reverzace řazená 

sažení nejvyšší 

Dvě elektrohydraulicky řazené skupiny pro těžké tažné práce a přepravu, řazení

Tři režimy ovládání: AUTO, PTO, MANUAL, funkce zastavení a opětovného rozjetí

Ovládání pomocí nové multifunkční satelitní opěrky a páky PowerCom S. 2

vého hřídele 540/540E/1000 ot/min. 

751-760



 Elektrohydraulické ovládání pomocí ovladače na satelitní opěrce, možnost 

ovládání pomocí tlačítka na zadních blatnících. 

 Modulované spuštění, automatické vypínání při zvednutém nářadí.  

Brzdy 

 Mokré kotoučové, na zadní nápravě, v olejové lázni 

 Brzdění přední nápravy pomocí nezávislých brzd umístěných v koncových 

převodech a pomocí sepnutí pohonu všech kol 

 Hydraulický posilovač brzd 

 Hydromechanická parkovací brzda pro vždy 100% zastavení i ve svahu 

 1 a 2 okruhový systém vzduchových brzd přívěsu (GS018).  

Hydraulika 

 Tříbodový závěs kat. III, max. zvedací síla 7 000 kg, regulace Agrotronic hD (EHR, 

automatické tlumení kmitů), rychloupínání. 

 Axiální pístové čerpadlo max. 120 l/min (Load Sensing), vlastní čerpadlo pro řízení 

– 40 l/min.  

 4 elektricky ovládané přídavné hydraulické okruhy vzadu s nastavením času a 

průtoku. 

 Power Beyond přímé napojení na čerpadlo s malým i velký beztlakým zpětným 

okruhem a Load Sensing vývodem (GX003).  

 Nový integrovaný PTZ (zvedací síla 2880 kg, FA180, FC002) 

 Přídavný hydraulický válec (7000 Kg) (GT116) 

Podvozek 

 Nová přední odpružená hnaná náprava pomocí 2 kolmých pístů, povolené 

zatížení nápravy 4000 kg. (NC038) 

 100 % uzávěrky diferenciálů na přední i zadní nápravě, krytá kloubová hnací hřídel. 

 ASM systém - automatické ovládání pohonu přední nápravy a uzávěrek 

diferenciálů,  

 Radarový senzor pro regulaci prokluzu (RR001), přední dynamické blatníky. 

 Automaticky ovládaný zadní etážový závěs výškově přestavitelný Sauermann 

(YM086  a YS002). 

Kabina 

 E-Class druhé generace – výrazné snížení hlučnosti a vibrací 

 Pneumaticky odpružená (SS014).  

 Manuální klimatizace, teplovodní topení. 

 Skleněné střešní okno s posuvnou roletou, stěrače s ostřikovačem a sluneční 

rolety na předním i zadním okně. 

 Sedadlo řidiče AeroFit, vzduchem odpružené s nastavitelnou zádovou opěrkou a 

váhy (AE469) 

 Polstrované sklopné sedadlo pro spolujezdce 



 Vnitřní ambientní osvětlení kabiny a ovládacích prvků 

 Výškově i polohově přestavitelný volant, vestavěné digitální hodiny s pamětí i po 

odpojení baterií. 

 2 teleskopická vnější zrcátka. 

 Krytá odkládací schránka, chladicí box na láhev, příprava na rádio se čtyřmi 

reproduktory a anténou. 

 Rozšířené a prodloužené zadní blatníky – ochrana před znečištěním nástupních 

schůdků a skel traktoru, celková šířka 2310 mm (WD032) 

 

Ovládání 

 Satelitní opěrka a páka PowerCom S, ovládání všech funkcí vývodových hřídelí, 

motoru a převodovky.  

 Multifunkční ovládací páka PowerCom S umístěná na satelitní loketní opěrce, 

ovládání zadního tříbodového závěsu, pojezdu a souvraťového managementu, 4 

volně programovatelná tlačítka s možností přiřazení všech elektronických funkcí.  

 Externí ovládání EHR na zadních blatnících, ovládání  PTO  vzadu na obou 

blatnících. 

 Ovládání všech hydraulických okruhů na stranovém panelu, 2 pomocí křížového 

joysticku, ostatní samostatně ovládané, všechny ovladače plně proporcionální 

s nastavením času a průtoku u všech okruhů. 

Elektronické systémy 

 Nový InfocenterPRO s barevným, vysoce kontrastním 5“ displejem, zobrazení všech 

důležitých funkcí traktor, možnost individuálního nastavení. 

 Programování individuálních funkcí traktoru a nastavení hydraulických okruhů 

 7mi pólová zásuvka ISO 11786 v kabině a 12 V el. zásuvka (VJ022). 

 Elektronický vypínač baterie v kabině 

Osvětlení 

 4 pracovní světla v masce kapoty 

 Pracovní 4 světla na střeše vpředu, 4 světla na střeše vzadu, (VQ001). 

 Silniční světla – dálková i potkávací v jednom (BiHalogen) 

 Výstražný maják oranžové barvy (VF014). 

Pneumatiky a kola 

 440/65 R28 vpředu, 540/65 R38 vzadu (RF1020) 

 


