
9-SERIEN

DEUTZ-FAHR
9290  - 9310 - 9340 TTV



  

DESIGNAD OCH BYGGD FÖR ATT 
FÖRENKLA DITT ARBETE OCH ÖKA 
DIN PRODUKTIVITET.



TABELLE

  
År 2050 kommer det att finnas 9 miljarder människor över hela 
världen som behöver mat och energi. Detta kommer att bli en stor 
utmaning för jordbrukarna, eftersom jordbruksarealen inte kommer 
att öka i samma takt förväntas efterfrågan på jordbruksproduktionen 
att fördubblas. Dessa förhållanden kräver en ny generation maskiner 
som är starkare och effektivare i alla avseenden.

Deutz-Fahr-ingenjörerna har med 9-serien utvecklat en ultramodern, 
intelligent, högeffektstraktor, som ger dig maximal produktivitet och 
driftseffektivitet, mycket tack vare unik manövreringskomfort, 
automatiserade rutinfunktioner och mest innovativa teknologin - 
och allt detta samtidigt som den ger dig minimala driftskostnader.

LED arbetsbelysning med 47000 lumen, MaxiVision Cab II med 12,8” 
iMonitor 2.0 och den senaste tekniken inom precisions-
odlingssystem, högeffektiva Steg IV-motorer från 295 till 336 hk, 
steglöst variabel TTV-transmission för exakta körhastigheter med 
perfekt anpassat motorvarvtal från 0,2 till 60 km/h, speciellt 
utvecklad framaxelfjädringssystem med våta skivbromsar för 
maximal säkerhet, 12000 kg lyftkapacitet för bakre trepunktslyft och 
elektriskt manövrerad motorhuv för snabb och enkel åtkomst till 
motorns servicepunkter, fantastisk design framtagen i samarbete 
med Italdesign Giugiaro. Varje enskild detalj i 9-serien TTV är 
högkvalitativ och bland de bästa på marknaden.

Med 9-serien, erbjuder DEUTZ-FAHR tre attraktiva traktormodeller i 
den högre effektklassen som är perfekt anpassade för större gårdar 
och maskinstationer för att uppnå maximal produktivitet.

DESIGNAD OCH BYGGD FÖR ATT 
FÖRENKLA DITT ARBETE OCH ÖKA 
DIN PRODUKTIVITET.

9-SERIEN TTV 9290 9310 9340

Max. effekt (kW/hk) 217 / 295 229 / 312 247 /  336



04-05
LED-BELYSNINGS-
PAKET

SIKTEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR 
SÄKERT OCH NOGGRANT ARBETE. DET 
INNOVATIVA LED-PAKETET GER DIG 
HELA 47000 LUMEN OCH GÖR NATT 
TILL DAG.
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HYTT

MAXIVISION CAB II. 
KLIV IN OCH NJUT AV 
ARBETSPLATSEN.



   

Bekvämt förarsäte med dynamisk fjädring, klädsel i delskinn med en mängd 
justeringsmöjligheter.

All belysning på traktorn manövreras via en panel på B-stolpen.

Klimatautomatik som standard, ställ bara in önskad temperatur i displayen sen 
sköter systemet resten.

Passagerarsäte med bekväm klädsel och stoppning som standard.

Redan vid första anblicken är det uppenbart att det blir ett nöje att 
arbeta i denna miljö. MaxiVision Cab II erbjuder gott om utrymme för 
föraren och högkvalitativa material skapar en ljus och trevlig 
arbetsmiljö. Den nya panoramavindrutan samt de stora sidorutorna 
och bakrutan ger föraren den bästa runtomsikten och takfönster finns 
tillgängligt som tillvalsutrustning. Tack vare den nydesignade 
motorhuven, är sikten nedåt/framåt över frontlyften riktigt bra. 
Hytten har pneumatisk fjädring och är välisolerad från motor och 
transmission, så att värme, vibrationer och oljud stängs ute från 
hytten. Den maximala ljudnivån i hytten är endast 69 dBA. Kliv in, sitt 
ner och känn dig avslappnad tills det är dags att kliva ut, även efter en 
lång arbetsdag.



ARBETA SNABBARE, MED MER 
PRECISION MEN FRAMFÖR ALLT 
MER ERGONOMISKT.

08-09
MANÖVRERING



9-serien TTV är högteknologiska traktorer men ack så enkla att 
använda. De viktigaste och vanligaste rutinfunktionerna kan 
automatiseras, föraren ställer helt enkelt in de önskade parametrarna, 
trycker på en knapp och resten sköts av traktorn. Föraren kan nu 
koncentrera sig på att övervaka arbetet. Den nydesignade InfoCentre 
instrumentpanelen ger föraren information om traktorns 
driftsförhållanden, både analogt och digitalt.

Traktorns körhastighet (framåt och bakåt), byte av körriktning, två 
farthållarhastigheter, Comfortip vändtegsautomatik, trepunktslyft och 
två tipputtagsventiler manövreras bekvämt och ergonomiskt från 
multifunktionsspaken på armstödet. Övriga reglage för 
tipputtagsventiler, motor, transmission och kraftuttag sitter bekvämt 
placerade på armstödet.

Alla reglage är tydligt särskiljda och färgmärka för att underlätta för 
traktorns förare att använda. 9-serien är mycket enkel att använda och 
nya förare lär sig snabbt, de kan nu koncentrera sig på att övervaka 
arbetet.

Reglage för inställning och aktivering av kraftuttaget är ergonomiskt placerade 
på armstödet...

…precis som reglagen för inställning av front- och bakre 3-punktslyft.

Den nya InfoCentre instrumentpanelen ger föraren information om traktorns 
driftsförhållanden, både analogt och digitalt.

Tre tipputtagsventiler manövreras via ett joysticksreglage. 



10-11
PRECISIONS- 
ODLING

LÄGRE INSATSKOSTNADER, 
SKONA MILJÖN OCH ÖKA DIN 
ARBETSPRESTATION OCH PRECISION 
GENOM AUTOMATFUNKTIONER. 
PRECISIONSODLINGSSYSTEM ÄR INGET 
NYTT MEN MED 9-SERIEN LIGGER DU 
STEGET FÖRE.





  

04-05
MOTOR12-13

INTELLIGENS

PRECISIONSODLING.
MAXIMAL EFFEKTIVITET  
ÄR ENKELT.



  

iMonitor 2.0 kan manövreras och ställas in med precision, även under körning.

Agroskymottagare. Alla satellit- och korrektionssignaler tas emot och bearbetas 
av en enda enhet.

9-serien är fullt ISOBUS kompatibel och förberedd för TIM.

9-serien TTV kan fås förberedd för Agrosky precisionsodlingssystem 
som tillval. Traktorn kan sedan utrustas med guidnings- eller 
automatstyrningssystem med ner till 2 cm noggrannhet. Alla 
internationella satellitsystem och korrektionssignaler tas emot och 
bearbetas av en enda enhet, Agroskymottagaren. 

9-serien TTV är offi ciellt ISOBUS-certifi erad av AEF och är därför fullt 
kompatibel med redskap från tillverkare som uppfyller ISOBUS-kraven. 
Den fjärde generationens Virtual Terminal meny i monitorn tillåter 
tilldelning av reglageknappar på armstödet för manövrering av redskap 
via ISOBUS. 

9-serien TTV är förberedd TIM (Tractor Implement Management). 
Med TIM tar traktorn emot manöversignaler från det tillkopplade 
redskapet vilket innebär att du kan arbeta bekvämare och med större 
precision.

Datahantering i ditt precisionsodlingsprogram från arbetsorder till 
faktura kan automatiseras via det standardiserade dataformatet 
ISOMXL. DEUTZ-FAHR visar vägen inom precisionsodlingssystem 
genom att alla funktioner sköts via iMonitor 2.0 som alternativt kan 
manövreras via pekskärmen eller MMI-panelen. Precisionsodling kan 
inte vara enklare än så här.



14-15
MOTOR



SPARA BRÄNSLE OCH REDUCERADE 

UTSLÄPPS- OCH LJUDNIVÅER 

SAMTIDIGT SOM DU ERHÅLLER 

MAXIMAL PRESTANDA. 9-SERIEN 

UPPFYLLER DINA KRAV BÅDE 

EKONOMISKT OCH EKOLOGISKT.



MAXIMAL KRAFT, MINIMAL 
BRÄNSLEFÖRBRUKNING.

16-17
MOTOR



MAXIMAL KRAFT, MINIMAL 
BRÄNSLEFÖRBRUKNING.

DCR (Deutz Common Rail) elektroniskt reglerad bränsleinsprutning med 
ett insprutningstryck på 2000 bar, säkerställer maximal effektivitet och 
bränsleekonomi.

Med tankvolymer på 600 l diesel och 55 l AdBlue har man mer än tillräckligt 
med bränsle för en lång arbetsdag i fält.

Lättåtkomliga och servicevänliga kylarpaket kan fällas upp för snabb och enkel 
rengöring.

När det gäller motorn i 9-serien är endast det bästa gott nog. Den 
avgörande faktorn är maximal prestanda med minimal bränsle-
förbrukning. Det finns inget alternativ till Deutz TTCD 7,8 L Steg IV 
motorn med 6 cylindrar, 4 ventiler per cylinder, dubbla turboaggregat 
(tvåstegs), Intercooler och avgasrening via SCR-system med AdBlue 
och DPF partikelfilter.

Motorn har blixtsnabb respons tack vare  dubbla turboaggregat som 
arbetar i två steg och den elektroniska reglerade Common Rail 
bränsleinsprutningen med ett insprutningstryck på 2000 bar. Motorn 
har en flack vridmomentkurva och levererar 90% av max vridmoment 
redan vid 1000 r/min, maximalt vridmoment ligger konstant mellan 
1200 och 1800 r/min. Denna motorgeneration är unik tack vare sina 
utmärkta egenskaper på låga varvtal. Motorn har också utmärkta 
kallstartsegenskaper, även vid riktigt låga temperaturer. Tack vare 
avgasrening med SCR- och DPF-teknologi kan motorns prestanda 
optimeras och ändå uppfylla kraven för Steg IV och utan avkall på 
effekt och vridmoment.
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TRANSMISSION

VID FÄLTARBETEN MED HÖG 
PRECISION KRÄVS EN NOGGRANT 
ANPASSAD KÖRHASTIGHET. DET ÄR 
HÄR 9-SERIEN TTV KOMMER TILL SIN 
RÄTT.





   

20-21
TRANSMISSION

TTV TRANSMISSIONEN,  
MAXIMAL EFFEKTIVITET  
FRÅN 0,2–60 KM/H.



   

Effektivitet skapas genom precision och precision skapas med exakt 
körhastighet. Den elektroniskt kontrollerade steglöst variabla TTV 
transmissionen ger exakt rätt körhastighet för alla typer av arbeten. 
TTV-transmissionen i 9-serien kombinerar effektiviteten av mekaniska 
komponenter med smidigheten av ett hydrostatiskt system och har 
ett hastighetsområde mellan 0,2 – 60 km/h. 

Vid normala körhastigheter för fältarbeten är den speciellt effektiv 
mellan 7 – 15 km/h, här kommer 80% av kraftöverföringen från de 
mekaniska komponenterna i transmissionen. Vid transportkörning på 
väg, är detta 90% i genomsnitt. Detta säkerställer snabb respons över 
hela hastighetsområdet, jämn acceleration under alla förhållanden, 
utan ryck eller avbrott i drivkraften och optimal bränsleekonomi. 
TTV-transmissionen har en mycket hög drivkraft och klarar även de 
svåraste driftsförhållanden.

Standard: Justerbar aggressivitet för fram/backväxling i tre steg (hård – medium 
– mjuk) och justeras via ett tumhjul på F/B spaken.

TTV-transmissionen har tre olika körlägen, manuellt, automatiskt och kraftut-
tagsläge. Aktuellt körläge visas i arbetsdisplayen.
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22-23
AXLAR OCH 
BROMSAR



ÄVEN DEN MEST ERFARNA FÖRAREN 

KAN HELT PLÖTSLIGT KONFRONTERAS 

MED EN FARLIG SITUATION, MED 9- 

SERIEN TTV GÅR DET ATT HANTERA 

DENNA.



KOMFORTABEL OCH SÄKER, 
OAVSETT HASTIGHET OCH LAST. 

24-25
AXLAR OCH 
BROMSAR



Om det skulle råka bli en kritisk situation, kan du lita på 9-serien. Hela 
chassit har gjorts om och designats för maximal lastkapacitet, 
manöverbarhet och säkerhet även under de tuffaste driftsförhållandena.

Den fjädrade framaxeln garanterar överlägsen körkomfort och 
manöverbarhet. Den innovativa upphängningen ger framaxeln möjlighet 
att pendla ± 45 mm, detta ökar fjädringseffekten markant. Framaxeln har 
en styrvinkel på upp till 50 grader beroende på spårvidd och framdäck.

Överlägsen säkerhet. Alla modeller i 9-serien är utrustade med DEUTZ-
FAHR ”Power Brake System” bromsförstärkare för maximal bromskraft 
med minimal pedalkraft. 50% av bromskraften ligger på framaxeln och 
fyrhjulsdriften kopplas in automatiskt då pedalerna är sammankopplade. 
60 km/h modellerna har som standard externa torra skivbromsar på 
framaxeln, vilket kan fås som tillval på övriga modeller.

Elektrisk parkeringsbroms EPB är standard på alla modeller. Kopplas ur 
automatiskt när föraren väljer körriktning och aktiveras när föraren lämnar 
sätet.

Externa, torra skivbromsar för framaxeln för maximal bromskraft och säkerhet 
finns som tillval.

Elektrisk parkeringsbroms, automatisk säkerhet oavsett var du parkerar.

Framaxelfjädring för maximal komfort och en styrvinkel på upp till 50 grader.



26-27
TILLKOPPLINGS- 
PUNKTER

STORA SAKER KAN UPPNÅS 
MED 9-SERIEN TTV, ALLT FRÅN 
JORDBEARBETNING, SÅDD, GÖDSLING 
OCH SKÖRD TILL MYCKET TUNGA 
TRANSPORTER. 
MED 9-SERIEN HÄNDER DET SAKER.
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TILLKOPPLINGS- 
PUNKTER

 

12000 KG LYFTKAPACITET, 
HYDRAULFLÖDE PÅ 210 L/MIN 
OCH TRE KRAFTUTTAGSVARVTAL.



 

Integrerad frontlyft är standard med mycket kort avstånd till framaxeln, mini-
malt överhäng och bättre balans. Kan utrustas med front kraftuttag som tillval.

Externa reglage på båda bakskärmarna för manövrering av trepunktslyft, hydrau-
lik och kraftuttag.

Tillkopplingspunkterna på 9-serien TTV är perfekt anpassade efter 
stora redskap med stor kapacitet och är därmed perfekt anpassade till 
stora gårdar och maskinstationer. Med en lyftkapacitet på 12000 kg 
för bakre trepunktslyft och 5000 kg för frontlyften kan man använda 
alla tänkbara kombinationer av burna redskap.

Med en hydraulpumpskapacitet på 210 l/min som standard för alla 
typer av redskap ger det högpresterande hydraulsystemet tillräckligt 
flöde för alla typer av redskap. 9-serien kan utrustas med upp till 8 
tipputtagsventiler, varav 6 bakre och 2 mittmonterade. Dessutom är 
alla tipputtagsventiler proportionella vilket är en unik egenskap. För 
komplexa applikationer kan man välja att manövrera 
tipputtagsventilerna via ordinarie reglage på armstödet eller via 
joysticken. Flödesmängden (1 – 100%) och timer (1 – 60 sek) kan 
enkelt ställas in separat för varje enskild ventil.

9-serien har en lastkännande CCLS hydraulpump som standard, 
styrsystemet har en separat pump, hydraulflödet till redskapet är 
därför oinskränkt. 

Med tre kraftuttagsvarvtal (540 E, 1000 och 1000E) för bakre 
kraftuttag och två varvtal (1000 och 1000E) för front kraftuttag 
(tillval), kan alla typer av arbeten utföras mycket effektivt. Tack vare 
det låga motorvarvtalet kan ekonomivarvtalen utnyttjas optimalt 
med lättdrivna redskap och bränsleförbrukningen reduceras markant.

Alla hydraul- och kraftuttagsfunktioner kan enkelt och bekvämt 
manövreras från armstödet. Det finns även reglageknappar på 
bakskärmarna för extern manövrering. 



30-31
ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE



I BESVÄRLIG TERRÄNG OCH PÅ 
BYGGARBETSPLATSER ÄR LASTBILENS 
FRAMKOMLIGHET BEGRÄNSAD. HÄR 
KOMMER 9-SERIEN TILL SIN RÄTT, 
MED ENASTÅENDE DRIVGREPP OCH 
ÖVERLÄGSEN KRAFT.



04-05
MOTOR32-33

UNDERHÅLL OCH 
SERVICE 

ABSOLUT UNIK, DEN ELEKTRISKT 
MANÖVRERADE MOTORHUVEN.



DEUTZ-FAHR traktorer har alltid varit servicevänliga. Långa 
serviceintervaller, korta stilleståndstider och enkel åtkomst utan 
behov av verktyg till alla servicepunkter gör traktorn ännu mer 
ekonomisk och självklart följer 9-serien denna tradition in i minsta 
detalj. DEUTZ-FAHR skulle inte vara DEUTZ-FAHR om deras 
utvecklingsingenjörer drog sig tillbaka och vilade på sina lagrar.

Det finns ingen annan traktor som är så enkel och snabb att underhålla 
som 9-serien TTV. Ta till exempel den elektriskt manövrerade 
motorhuven som öppnas och stängs med en enkel knapptryckning 
från förarhytten. En innovativ idé som förenklar allt underhålls- och 
servicearbete på motorn.

Motorns luftfilter sitter lättåtkomligt och kan bytas utan behov av verktyg.

Hyttluftfiltren är lättåtkomliga utan verktyg från B-stolparna.

Kylarpaketet kan delas och fällas upp för enkel rengöring.

Motoroljan kan kontrolleras och fyllas på från sidan utan att huven behöver 

öppnas.
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TRANSPORT

ÄR DET INTE EN BRA KÄNSLA ATT VETA 
ATT MAN KAN TA SIG AN VAD SOM 
HELST? DEUTZ-FAHR 9-SERIE TTV SER TILL 
ATT DU UPPFYLLER MÅLEN.





   

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För utförande och utrustningar som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista..

36-37
TEKNISKA 
DATA

Tekniska data
9-serien TTV

9290 9310 9340
Beskrivning Enhet
MOTOR

Fabrikat Deutz Deutz Deutz

Typbeteckning  TTCD 7,8 L06  TTCD 7,8 L06  TTCD 7,8 L06

Utsläppsnivå Steg IV Steg IV Steg IV

Cylinderantal/Cylindervolym liter  6/7,775  6/7,775  6/7,775

Dubbla turboaggregat (tvåstegs överladdning) • • •
Elektronisk, viscostatisk kylfläkt • • •
DCR (Deutz Common Rail) insprutningstryck bar 2000 2000 2000

Max. effekt (ECE R120) kW/hk 217/295 229/312 247/336

Nominell effekt (ECE R 120) kW/hk 204/277 218/296 232/316

Motorvarvtal vid max effekt r/min 1900 1900 1900

Nominellt varvtal r/min 2100 2100 2100

Max. vridmoment Nm 1205 1290 1372

Motorvarvtal vid max vridmoment r/min 1500 1500 1500

Elektroniskt styrd bränsleinsprutning • • •
Luftfilter med dammejektor • • •
Bränsletank, volym liter 600 600 600

AdBlue® tank, volym liter 55 55 55

TTV TRANSMISSION

Typbeteckning ZF Terramatic TMT 32 ZF Terramatic TMT 32 ZF Terramatic TMT 32

Max. körhastighet km/h 40/50*/60* 40/50*/60* 40/50*/60*

Motorvarvtal vid 60 Km/h* (Eco) • (1780 r/min) • (1780 r/min) • (1780 r/min)
Motorvarvtal vid 50 Km/h* (Eco) • (1480 r/min) • (1480 r/min) • (1480 r/min)
Motorvarvtal vid 40 Km/h (SuperEco) • (1300 r/min) • (1300 r/min) • (1300 r/min)
PowerZero, aktiv stopp funktion • • •
Farthållarhastigheter 2 + 2 2 + 2 2 + 2

Transmissionslägen (Automat/Manuell/PTO) • • •
Eco/Power transmissionsläge • • •
Power shuttle, kopplingsfri F/B-växling • • •
SenseClutch, F/B aggressivitet med 3 lägen • • •
KRAFTUTTAG

Varvtalsalternativ bakre kraftuttag 540E/1000/1000E • • •
Front kraftuttag 1000 O O O

Front kraftuttag 1000E O O O

AXLAR OCH BROMSAR

Framaxelfjädring • • •
Elektroniskt manövrerad 4WD • • •
Diffspärr, fram-/bakaxel 100 % låsande • • •
ASM system • • •
Bromssystem med automatisk inkoppling av 4WD • • •
Externa, torra skivbromsar på framaxel O O O

Powerbrake, bromsförstärkare • • •
EPB elektrisk parkeringsbroms • • •
HYDRAULSYSTEM OCH TREPUNKTSLYFT

Pumpkapacitet l/min 160 160 160

Pumpkapacitet (standard i Sverige) l/min 210 210 210

Closed centre hydraulic system (Load Sensing) • • •
Max. uttagbar oljevolym liter 100 100 100

Separat extra hydrauloljetank • • •
Antal tipputtagsventiler (standard)  4 4 4

Antal tipputtagsventiler (tillval) 5/6/7/8 5/6/7/8 5/6/7/8

Elektronisk dragkraftsreglering • • •
Lyftkapacitet, bakre trepunktslyft kg 12000 12000 12000

Frontlyft • • •
Lyftkapacitet, frontlyft kg 5000 5000 5000

ELSYSTEM

Spänning V 12 12 12

Standard batteri spänning/kapacitet/kallstartsampere V/Ah/A 12/180/700 12/180/700 12/180/700

Generator spänning/ampere V/A 12/2x200 12/2x200 12/2x200

Anm. *= där lagstiftningen tillåter



   

•: standard   O: tillval   -: ej tillgängligt

Tekniska data
9-serien TTV

9290 9310 9340
Startmotor spänning/effekt V/kW 12/4,0 12/4,0 12/4,0

Externt eluttag • • •
HYTT

MaxiVision Cab II • • •
Pneumatisk hyttfjädring • • •
Justerbara backspeglar • • •
Justerbara backspeglar, elektriskt uppvärmda • • •
Manuell A/C O O O

A/C system med klimatautomatik • • •
Frisikts takfönster • • •
MaxCom multifunktionsarmstöd • • •
Multifunctionspak/körspak • • •
WorkMonitor, arbetsdisplay • • •
Kontrollpanel för belysning på B-stolpen • • •
iMonitor 2.0 • • •
Agrosky förberedd O O O

ISOBUS kompatibel • • •
Comfortip Professional vändtegsautomatik O O O
Max Comfort Dynamic Seat XL ++  (Dynamisk fjädring, 
automatisk pneumatisk nivåreglering)

O O O

Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ (Dynamisk fjädring, 
aut. pneumatisk nivåreglering, lågfrekvensdämpning) • • •
Stoppat passagerarsäte i matchande klädsel • • •
Förberedd för radio/CD/MP3 och högtalare • • •
Halogen arbetsbelysning • • •
Full-LED arbetsbelysning O O O

Xenon arbetsbelysning O O O

DRAGANORDNINGAR

Kombidrag, hydraulisk utskjutbart •  • •
K80 kuldrag, höjdjusterbart O O O

K80 kuldrag, fast O O O

Toppstång mekanisk O O O

Hydraulisk toppstång O O O

Pickup hitch O O O

Piton Fix O O O

DIMENSIONER OCH VIKTER

Däckdimension fram 650/65R34 650/65R34 650/65R34

Däckdimension bak 710/75R42 710/75R42 710/75R42

Hjulbas mm 3135 3135 3135

Längd mm 5268 5268 5268

Höjd mm 3500 3500 3500

Bredd mm 2550 - 2750 2550 - 2750 2550 - 2750

Markfrigång mm 410 - 440 410 - 440 410 - 440

Vikt över framaxel, obelastad kg 4850 4850 4850

Vikt över bakaxel, obelastad kg 7150 7150 7150

Totalvikt, obelastad kg 12000 12000 12000

Max. tillåten vikt över framaxel kg 7500 7500 7500

Max. tillåten vikt över bakaxel kg 12000 12000 12000

Max. tillåten totalvikt kg 18000 18000 18000

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För utförande och utrustningar som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista..
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deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Vi rekommenderar Deutz-Fahr original smörj- och kylmedel

För mer information, kontakta din lokala DEUTZ-FAHR återförsäljare

Söderberg & Haak Maskin AB
Industrivägen 2, 245 25 Staffanstorp

046-25 92 00 • mail@sodhaak.se  
www.sodhaak.se
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