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HÖGPRESTERANDE SPELARE
Maximal teknologi och ergonomi i minsta möjliga förpackning.

Oavsett om du behöver en traktor till din frukt- eller grönsaksodling, trädgårds- eller parkanläggning eller 
för kommunalt arbete, är produktivitet och flexibilitet de viktigaste argumenten för ekonomisk framgång. 

Aldrig förr har prestanda, produktivitet och komfort kombinerats så perfekt, som i den nya 5DS TTV-serien. 
DEUTZ-FAHR presenterar en ny och innovativ specialtraktor för dig med högt ställda krav: Steglös TTV 
transmission, maximal förarkomfort och ett kraftfullt hydraulsystem som säkerställer maximal produktivitet.

Kraftfull design.
Hyttens rundade form förhindrar skador på t.ex. fruktträd och ger den nya 
5DS TTV-serien ett modernt, funktionellt utseende. Den kraftfulla fronten 
och den karaktäristiska motorhuven ger ett attraktiv utseende.

FARMotion motorer.
Toppmoderna 3- och 4-cylindriga motorer med Common Rail insprutning 
som är konstruerade speciellt för användning i lantbruksmaskiner. Traktorn 
har en smal profil, optimal vridmomentkurva för maximal kraft och låg 
bränsleförbrukning.

Steglös TTV transmission.
Kraften från motorn överförs effektivt via en steglöst variabel transmission 
för maximal prestanda och produktivitet. Traktorns topphastighet på 40 km/h 
uppnås vid låga 1650 r/min, för bästa bränsleekonomi och låga 
ljudnivåer.

Framaxelfjädring.
Den exklusiva framaxelfjädringen, med individuell hjulupphängning, är 
unik för denna traktorklass. Den säkerställer maximal förarkomfort och 
säkerhet oavsett underlag.



Komforthytt.
Den nyutvecklade förarhytten, med fyra hyttstolpar och plant 
hyttgolv, erbjuder en rymlig arbetsmiljö med maximal uppsikt 
över alla tillkopplingspunkter, trots sina kompakta yttermått.

MaxCom armstöd.
Det nyutvecklade MaxCom armstödet, med multifunktions-

spak, ger föraren samma bekväma och ergonomiska manövre-
ring som på större traktorer. Armstödet med multifunktions-

spak är integrerat i förarstolen och har en bredd på endast 
20 cm. Aldrig tidigare har en kompakt specialtraktor varit så 

enkel och bekväm att manövrera. 

Kraftfullt hydraulsystem.
Förutom den lastkännande CCLS huvudhydralpumpen, 

med en kapacitet på 100 l/min, är traktorn utrustad 
med en separat hydraulpump för styrsystemet med en 
kapacitet på 42 l/min. Traktorn kan utrustas med upp 

till nio elektroniska tipputtagsventiler för manövrering 
av dina hydrauliska arbetsredskap.

Nya dimensioner.
Den mycket kompakta 5DS-serien har en totalbredd 

på endast 1369 mm.

Den nya 5DS TTV-serien kan konfigureras och utrustas individuellt för maximal flexibilitet. Med tillvalsut-
rustning på upp till fem elektrohydrauliska bakre tipputtagsventiler, upp till fyra elektrohydrauliska mitt-
monterade tipputtagsventiler, frontlyft, frontkraftuttag m.m. kan traktorn anpassas efter dina önskemål 
och göra förarens arbetsdag enklare och bekvämare.

Nya 5DS TTV – Sätter en ny standard för specialtraktorer



KLARAR ALLA TYPER AV TERRÄNG
Nya 5DS med steglös TTV-transmission säkerställer optimal drivning i alla lägen.

Den avancerade transmissionsteknologin säkerställer optimal drivning, på såväl plant underlag som i kupe-
rad terräng. Den gör det enkelt och bekvämt för föraren, samtidigt som den ger låg bränsleförbrukning. Den 
steglösa transmissionen i 5DS TTV-serien kombinerar prestandan för en mekanisk transmission med kom-
forten från en hydrostatisk transmission. Motorkraften överförs effektivt och steglöst, utan kraftförluster, 
med bästa bränsleekonomi. Topphastigheten på 40 km/h uppnås vid låga 1650 r/min, vilket ger låg bränsle-
förbrukning och låg ljudnivå.

Manövreringskomforten för den nya TTV-transmissionen är enastående. Det enda föraren behöver göra är 
att ställa in önskad körhastighet och traktorn accelererar steglöst tills önskad hastighet uppnås. Motor och 
transmission synkroniseras automatiskt, vilket innebär att motorn alltid arbetar på det mest effektiva varv-
talet, baserat på aktuell belastning. Farthållarfunktionen gör arbetet ännu enklare, då önskad hastighet kan 
sparas och återkallas med en knapptryckning.

TTV-transmissionen manövreras bekvämt via den ergonomiska MaxCom multifunktionsspaken som har alla 
viktiga funktioner samlade. Föraren kan använda de fritt programmerbara knapparna för ändring av körrikt-
ning mellan fram och back samt skifta körlägesinställningar mellan ”ECO2” för minimal bränsleförbrukning 
eller ”Power” för maximal kraft.



FULL KONTROLL
Förarhytten har fått helt ny design med siktet inställt på optimal sitt- och arbetsposition. Det nyutvecklade 
Maxcom armstödet är integrerat i förarstolen med en ergonomisk multifunktionsspak och tydligt struktu-
rerade reglageknappar. Detta innebär att föraren kan manövrera alla redskap i fronten, på sidan eller baktill 
utan att flytta armen från armstödet.

Under arbete med frontmonterade redskap, kan föraren hålla kvar vänsterhanden på ratten medan höger-
handen sköter manövrering via multifunktionsspaken på armstödet. Multifunktionsspaken används kom-
binerat för manövrering av frontlyft och fronthydraulik samt framdrivning och olika programmerbara funk-
tioner som t.ex. ändring av körriktning mm. För manövrering av bakre redskap används en sekundär joystick 
med programmerbara funktioner. Reglage för motor, transmission och kraftuttag sitter centralt placerade 
på MaxCom armstödet.

Tydliga och färgkodade vippström-
ställare och vridreglage för bekväm 
och enkel manövrering.

TReglage för bl.a. tipputtagsventiler, 
framaxelfjädring mm. sitter inom bekvämt 
räckhåll på MaxCom armstödet.

Traktorns körriktning manövreras nor-
malt med fram-backspaken på vänster 
sida om ratten, dessutom kan aggressi-
viteten justeras individuellt för växling 
mellan fram och back.



OTROLIGT RYMLIG
Den mest rymliga hytten i klassen: Mer komfort, mindre stress.

Rymlig på insidan, kompakt på utsidan. Detta var utvecklingsmålet för den nya 4-stolparshytten till nya 
5DS TTV-serien. Hyttens rundade profil ger den ett modernt utseende och utmärkt runt-om-sikt, samtidigt 
som den är skonsam mot trädgrenar i t.ex. en fruktodling. Tack vare den kompakta och lågbyggda TTV trans-
missionen är golvet i förarhytten helt plant. Detta förenklar in- och ursteg samt erbjuder optimalt benut-
rymme och sätesposition för en avslappnad körställning.

En pedal på rattkonsolen tillåter snabb och enkel justering av rattens höjd och vinkel, instrumentpanelen är 
integrerad i rattkonsolen och följer därmed rattens position. Detta ger optimal översikt över instrumente-
ring och redskap oavsett förarens längd. 

InfoCenterPro instrumentpanel, med en högupplöst 5” monitor, ger utförlig och detaljerad information, i 
realtid, om traktorns driftstatus samt kan programmera funktioner och inställningar. Traktorns körhastighet, 
motorns varvtal samt motortemperatur och bränslenivå visas på analoga instrument. Reglageknappar för 
aktivering av automatfunktioner som framaxelfjädring, Auto4WD, SDD snabbstyrning och den hydrauliska 
parkeringsbromsen samt en mobiltelefonhållare är placerade på vänster och höger sida av InfoCenterPro 
instrumentpanel. Som tillval finns bl.a. ett förarsäte med luftfjädring och en multimedia radio, detta ger 
föraren allt som behövs för att utföra uppdragen så bekvämt och effektivt som möjligt.

De generöst tilltagna glasytorna och en vindruta i ett stycke, som sträcker sig långt upp under hyttaket, ger 
utmärkt sikt över redskap även om de har ett högt arbetsläge. En öppningsbar framruta finns som tillval. 
Hyttventilationen är försedd med ett specialfilter och ett tryckutjämningssystem är integrerat i det nyut-
vecklade hyttaket. Detta innebär att hytten uppfyller kraven (klass IV) för att skydda föraren och gör per-
sonlig skyddsutrustning överflödig.

Instrumentpanelen ger digital och analog informa-
tion och traktorns driftstatus i realtid.



Reglage och display för ventilation, värme och A/C 
sitter lätt åtkomliga i hyttaket.

Det plana hyttgolvet ger optimalt benutrymme och 
sätesposition för en avslappnad körställning.







TRAKTOR MED EXTRA HYDRAULKRAFT

Många av de redskap som används inom t.ex. fruktodling samt trädgårds- och parkskötsel, kräver hög 
hydraulprestanda och deras manövrering blir komplex, genom kombinerade funktioner. Därför utvecklade 
DEUTZ-FAHR ett helt nytt hydraulsystem för 5DS TTV-serien.

Upp till fem bakre och fyra mittmonterade dubbelverkande elektrohydrauliska tipputtagsventiler, kan mon-
teras för att uppfylla de krav som krävs för att manövrera och driva olika typer av redskap. Flödesmängden 
kan programmeras individuellt för varje tipputtagsventil och kan återupptas för olika rutinuppdrag. Den 
elektroniskt reglerade bakre trepunktslyften har en imponerande lyftkapacitet på 2600 kg. Som tillval finns 
en frontlyft som har en lyftkapacitet på 1500 kg.



ARBETSHÄSTEN
Klar för allt, med  marknadsledande hydraulprestanda

Oavsett hur många tipputtagventiler du väljer, har traktorn som standard en lastkännande CCLS hydraul-
pump med en kapacitet på 100 l/min. En separat hydraulpump med en kapacitet på 42 l/min försörjer 
traktorns styrsystem.

Nya DEUTZ-FAHR 5DS TTV-serien är även välutrustad när det gäller kraftuttag och som standard finns tre 
varvtal: 540/ 540 ECO och 1000 r/min, med elektronisk progressiv koppling. Kraftuttagsautomatik är också 
standard. Som tillval finns drivhjulsberoende kraftuttag, vändbar kraftuttagstapp och ett frontkraftuttag 
med 1000 r/min.

Externa reglage för trepunktslyft och PTO  
på bakskärmarna.

Elektroniskt reglerad bakre trepunktslyft 
med en max. lyftkapacitet på 2600 kg.

Upp till fem bakre elektrohydrauliska tipput-
tagsventiler för enkel manövrering av burna 
redskap.



FRAMAXELFJÄDRING
Maximal komfort och säkerhet, på alla underlag.

Nya 5DS TTV-serien finns tillgänglig med exklusiv framaxelfjädring, med individuell hjulupphängning och 
aktiv styrning. Den innovativa framaxelfjädringen arbetar alltid, beroende av körhastighet och styrvinkel. 
Sensorer förser styrenheten, kontinuerligt, med relevant information, en idealisk lösning vid arbete med häck-
saxar, lövskärare eller liknande redskap. Beroende på arbetsförhållande, reglerar det elektroniska systemet 
stötdämparna och anpassar dämpningsgraden efter den aktuella situationen. Framaxelfjädringen reducerar 
vibrationer mycket mer effektivt än tidigare, vilket ökar förarens komfort och säkerhet. 

Som standard är 5DS TTV-serien utrustad med ett stabiliseringssystem för framaxelfjädringen, som 
förhindrar nigning i längsled och rullning i sidled. Detta system ökar säkerheten vid kraftig inbromsning, 
genom att förhindra kraftig sänkning av framaxelfjädringen och en snabb förändring av traktorns tyngdpunkt. 
Systemet reducerar även bromssträckan vid en kraftig inbromsning. Sidostabiliseringssystemet anpassar 
fjädringsrörelsen och styvheten efter styrvinkel och körhastighet. Vid kurvtagning blir fjädringen styvare på 
ytterhjulet, än på innerhjulet. Detta gör traktorn mer stabil, att den behåller balansen och att farliga, sling-
rande rörelser förhindras. Automatisk inkoppling av fyrhjulsdrift och den fullt låsande diffspärren 
säkerställer maximal framkomlighet i svår terräng. Automatisk diffspärr för bakaxeln finns tillgänglig som 
tillvalsutrustning för ökad komfort och framkomlighet. Fyrhjulsbromsar är standardutrustning.



följ mall som pär skickat och jämför med katalog.

HÖGEFFEKTIVA MOTORER
Modern teknologi för alla behov.

De högteknologiska och kraftfulla FARMotion motorerna är speciellt konstruerade för lantbruksmaskiner. 
Motorerna är 3- eller 4-cylindriga med Common Rail insprutning, turbo och laddluftkylare som gör att de 
får de optimala effekt- och vridmomentkurvor som ger mycket låg bränsleförbrukning. De har även DOC 
katalytisk avgasrening och kylfläkt med Visco-koppling. Motorerna har effekter från 88 till 113 hk (65–83 
kW). 

Motorernas vridmoment och effekt är anpassade efter krävande förhållanden och motorerna är extremt 
bränsleeffektiva, med mycket låg förbrukning. Den optimala designen ger en smal och sluttande motorhuv 
med utmärkt sikt framåt och åt sidorna, samt utmärkta manöveregenskaper. Tack vare toppmodern tekno-
logi klarar motorerna avgaskraven enligt Steg IIIB. 

FARMotion motorerna ger maximalt vridmoment vid 1600 r/min och max. effekt uppnås vid 2200 r/min. 
Alla motorkomponenter som kylare, kylfläkt, filter mm., är konstruerade för att vara så kompakta som möj-
ligt och för att motorerna ska vara enkla att underhålla. Motorerna är försedda med ett helt nytt 2-stegs 
PowerCore luftfilter, som dessutom kan extrautrustas med en dammseparator. Kylarna (motor, laddluft och 
oljekylare) är tillverkade i aluminium och är enkla att rengöra. Bränsletanken rymmer hela 85 liter, vilket är 
tillräckligt även för den största modellen att klara en lång arbetsdag, utan behov att fylla på bränsle.

1. Ett nydesignat och större kylarpaket med förbätt-
rad genomströmning och ett PowerCore 2-stegs 
luftfilter gör motorerna effektiva.

2. Motorerna uppfyller avgaskraven enligt Steg IIIB 
med en DOC katalysator utan behov av AdBlue.

3. Bränsletanken är integrerad I framaxelfästet och 
kan fyllas på utan att öppna motorhuven. Vid be-
hov kan en extratank monteras under chassit.



TEKNISKA DATA
SDS TTV

5090DS TTV 5100DS TTV 5090.4DS TTV 5105DS TTV 5115DS TTV

MOTOR

Tllverkare/modellbeteckning SDF / FARMotion

Utsläppsnivå Steg IIIB

Cylinderantal/cylindervolym Ant./l 3/2,887 4 / 3,849

Turbo och laddluftkylare •
Max effekt (ECE R120) kW/hk 65/88 71/97 65/88 75/102 89/113

Nominell effekt (ECE 120) kW/hk 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107

Max. vridmoment Nm 354 369 354 408 435

Varvtal för max. vridmoment r/min 1600

Elektronisk motorreglering •
Bränsletank, volym l 85

Bränsletank, modeller med frontlyft och front PTO l 65

STEGLÖS TTV
TRANSMISSION

Tillverkare/modellbeteckning SDF / T3500 CVT

Antal hastighetsområden 2

Max. körhastighet vid motorvarvtal km/h 40 km/h vid 1650 r/min

PowerZero (aktiv stoppfunktion) •
Cruise control (farthållare), antal hastigheter som kan 
sparas 

2+2

Körlägen (auto/manuell/PTO) •
Eco/Power körinställningar •
Elektrohydraulisk Powershuttle F/B •
SenseClutch mjukväxlingsfunktion för F/B med 5 olika 
inställningar •

BAKRE PTO

Elektrohydraulisk koppling •
Varvtal 540/540E/1000 •
Varvtal 540/540E + drivhjulsberoende o

FRONT PTO
Elektrohydraulisk koppling •
Varvtal 1000 o

AXLAR OCH 
BROMSAR

Elektrohydraulisk inkoppling av 4WD •
Elektrohydraulisk inkoppling av diffspärr •
Automatisk inkoppling av 4WD o
Fyrhjulsbromsar •
Hydraulisk parkeringsbroms (HPB) •
Hydrauliska släpvagnsbromsar o
Hydraulisk styrning med separat pump l/min 42

SDD snabbstyrning o

Max styrvinkel 60 grader

TEKNISKA DATA

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



TEKNISKA DATA
SDS TTV

5090DS TTV 5100DS TTV 5090.4DS TTV 5105DS TTV 5115DS TTV

MOTOR

Tllverkare/modellbeteckning SDF / FARMotion

Utsläppsnivå Steg IIIB

Cylinderantal/cylindervolym Ant./l 3/2,887 4 / 3,849

Turbo och laddluftkylare •
Max effekt (ECE R120) kW/hk 65/88 71/97 65/88 75/102 89/113

Nominell effekt (ECE 120) kW/hk 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107

Max. vridmoment Nm 354 369 354 408 435

Varvtal för max. vridmoment r/min 1600

Elektronisk motorreglering •
Bränsletank, volym l 85

Bränsletank, modeller med frontlyft och front PTO l 65

STEGLÖS TTV
TRANSMISSION

Tillverkare/modellbeteckning SDF / T3500 CVT

Antal hastighetsområden 2

Max. körhastighet vid motorvarvtal km/h 40 km/h vid 1650 r/min

PowerZero (aktiv stoppfunktion) •
Cruise control (farthållare), antal hastigheter som kan 
sparas 

2+2

Körlägen (auto/manuell/PTO) •
Eco/Power körinställningar •
Elektrohydraulisk Powershuttle F/B •
SenseClutch mjukväxlingsfunktion för F/B med 5 olika 
inställningar •

BAKRE PTO

Elektrohydraulisk koppling •
Varvtal 540/540E/1000 •
Varvtal 540/540E + drivhjulsberoende o

FRONT PTO
Elektrohydraulisk koppling •
Varvtal 1000 o

AXLAR OCH 
BROMSAR

Elektrohydraulisk inkoppling av 4WD •
Elektrohydraulisk inkoppling av diffspärr •
Automatisk inkoppling av 4WD o
Fyrhjulsbromsar •
Hydraulisk parkeringsbroms (HPB) •
Hydrauliska släpvagnsbromsar o
Hydraulisk styrning med separat pump l/min 42

SDD snabbstyrning o

Max styrvinkel 60 grader

TEKNISKA DATA
SDS TTV

5090DS TTV 5100DS TTV 5090.4DS TTV 5105DS TTV 5115DS TTV

FRAMAXELFJÄDRING

Adaptiv dämpning /aktiv nivåreglering •
Antinigning / antiroll •
DTC drivgreppskontroll •

TREPUNKTSLYFT

Bakre trepunktslyft elektroniskt reglage •
Lyftkapacitet bakre trepunktslyft kg 2600

Frontlyft o
Lyftkapacitet frontlyft kg 1500

HYDRAULSYSTEM

Lastkännande CCLS pump, kapacitet l/min 100

Max antal hydrauluttag, inkl. fri retur 13 (FRI RETUR SOM TILLVAL

12V eluttag 2

Joystick, proportionell för bakre EHR •
Bakre EHR tipputtagsventiler (std) 4

Bakre EHR tipputtagsventiler (tillval) 5

FÖRARHYTT

Förarhytt med 4 stolpar och plant golv •
Hyttinfästning på ”Hydro Silent blocks” •
InfoCentre med 5” monitor •
Comfortip vändtegsautomatik •
Rattkonsol med justerbar höjd och vinkel •
Förarsäte med luftfjädring •
MaxCom armstöd med multifunktionsspak •
Smala LED positons-/bakljus och blinkers •
Halogen arbetsbelysning •
LED arbetsbelysning fjärde generationen o
Hyttfilter, skyddsklass 4 o

DIMENSIONER OCH 
VIKTER

Dimension framdäck (std) 360/70 R20

Dimension bakdäck (std) 420/70 R30

Total längd (från frontviktsbrygga till kopplingspunkter i 
trepunktslyft upplyft)

mm 3539 3669

Totalbredd mm 1369

Totalhöjd mm 2420

Höjd, centrum bakaxelnav till hyttakets överkant med/utan 
A/C

mm 1870

Markfrigång mm 306

Hjulbas mm 2086 2216

Tomvikt kg 3030 3160

Max tillåten totalvikt kg 4800

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