
7 TTV-SERIEN.

7250 TTV - 7250 TTV HD



Den nya 7 TTV-serien är den senaste vidareutvecklingen i en 
serie som, redan vid lanseringen, satte nya riktmärken för 
detta segment.
      

STEGET FÖRE I UTVECKLINGEN.

DEN NYA 7 TTV-SERIEN.

7250 TTV: 
Enormt smidig 
och högt effekt-/
viktförhållande.

• Max. tillåten totalvikt är
15 500 kg. 

• Upp till 6 000 kg nyttolast. 
• 10 000 kg lyftkraft för bakre 

3-punktslyft.
• 60 km/h vid endast 1799 

motorvarv. 
• 600/70R28 framdäck ger 

maximal smidighet.

• Kraftfull Deutz TCD 6.1 Steg V-motor på 247 hk och 1072 Nm 
vridmoment. Låg bränsleförbrukning. 

• Effektivt kylsystem med gångjärnsupphängda kylare för 
bekvämt underhåll. 

• 505 l bränsletank och 35 l AdBlue tank. 
• Hydraulsystemslastkännande pumpar med upp till 210 l/min 

oljeflöde, den uttagbara oljemängden för redskap är hela 90 l. 
• 5450 kg maximal lyftkraft i frontlyften.
• Effektiv TTV-transmission.
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DEUTZ-FAHR nya 7 TTV-serie erbjuder högre förarkomfort, 
längre körtid mellan tankningarna och överlägsen effektivitet 
och samtidigt lägre bränsleförbrukning och driftskostnader än 
någonsin. Den nya 7-serien kännetecknas av enastående kvalitet 
och oöverträffad tillförlitlighet: båda modellerna - 7250 TTV och 
7250 TTV HD - är utrustade med Deutz TCD 6.1 Steg V-motor och 
den nya och effektivare TTV-transmissionen. 

Den nya 7250 TTV HD (Heavy Duty) har imponerande 16 ton 
maximal tillåten belastning, förstärkta axlar och en lyftkapacitet 
för bakre 3-punktslyften på 11,1 ton som skiljer den från standard 
7250 TTV. Båda modellerna har konstruerats för att tillgodose 

lantbrukare och lantbruksentreprenörer som kräver det allra bästa 
vad gäller produktivitet, komfort, tillförlitlighet och smidighet. 
Notera att vändradien för 7250 TTV endast är 5,95 m vilket gör 
denna modell ytterst smidig. Driftskostnaderna har reducerats 
genom att bytesintervallen för motoroljan har ökats till 1 000 
timmar och 2 000 timmar för transmissions- resp. hydrauloljan. 
Detta har realiserats tack vare högkvalitativa komponenter och 
högsta precision vid tillverkningen. Dessutom kan SDF ExtraCare 
garantiförlängning erhållas: två garantipaket finns tillgängliga: 3 år 
eller 3 000 tim resp 5 år eller 5 000 tim. DEUTZ-FAHR erbjuder ett 
tryggt ägande! 

DEN NYA 7 TTV-SERIEN.

7250 TTV HD: 
Högsta nyttolast 
och maximal 
dragkraft.

• Max tillåten totalvikt hela 
16 000 kg. 

• Upp till 6 500 kg nyttolast. 
• Max. lyftkapacitet för bakre 

3-punktslyft 11 100 kg. 
• 60 km/h vid 1830 motorvarv. 
• 600/70R30 framdäck för 

optimal dragförmåga. 

• Ergonomiskt utformat multifunktionsarmstöd med alla 
knappar och reglage inom bekvämt räckhåll. 

• SDF Fleet Management, fullt ISOBUS-kompatibel, förberedd 
för autostyrning kompatibelt med Lantbruk 4.0. 

• Förlängd underhållsintervall till 1 000 timmar (motorolja) 
och 2 000 timmar (transmission/hydraulik). 

• Förberedningssatser från fabrik för frontlastare ”Light” och 
”Ready”. 
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DEUTZ-FAHR LAND, den modernaste traktorfabriken i Europa.
    

DEUTZ-FAHR LAND är namnet på Europas modernaste 
traktorfabrik som invigdes i Lauingen, Tyskland år 2017. Förutom 
märkets andra stortraktorer, med motoreffekter från 120 till 340 
hk, är det också här de nya familjemedlemmarna i 7 TTV-serien 
byggs. Traktorer som utformats för att bemästra alla utmaningar 
som det moderna lantbruket möter och att klara de svåraste och 
mest skiftande arbetsuppgifterna.

Modellerna i 7 TTV-serien är utvecklade med den tydliga avsikten 
att vara de obestridda ledarna inom sin klass med högsta 
produktivitet och tillförlitlighet. Utrustad med högkvalitativa 
komponenter, innovativ teknik, senaste precisionsodlingsteknik och 
med den helt nya TTV-transmissionen, är de nya TTV-traktorerna i 
7-serien exceptionellt effektiva, både på fältet och på vägen. 

EN FABRIK FÖR FRAMTIDENS 
TRAKTORER.

MADE IN GERMANY.
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MADE IN GERMANY.

• Höga kvalitetskrav 
• Original reservdelar av högsta kvalitet 
• Snabb och effektiv reservdelshantering 
• Punktliga leveranser – världen över 
• Brett modellutbud 
• Investering för framtiden  
• Fjärrsupport för snabbare kundsupport 

DEUTZ-FAHR SERVICE.

Snabbt och enkelt.
    

DEUTZ-FAHR LAND i Lauingen, Tyskland.

Vi sätter en ny standard inom produktionskvalitet. 
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Traktorerna i den nya 7 
TTV-serien är outtröttliga 
arbetsmaskiner som designats 
för att utnyttja potentialen i 
”Lantbruk 4.0” så produktivt 
som möjligt. Dessa traktorer 
förenar den senaste, digitala 
tekniken med perfekt 
matchande, mekaniska 
komponenter av högsta 
kvalitet. Allt för att ge kunden 
maximal prestanda och 
högsta driftsäkerhet under 
alla arbetsförhållanden.     

OÖVERTRÄFFAD 
EFFEKTIVITET.
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OÖVERTRÄFFAD 
EFFEKTIVITET.



Höjdpunkter • Transmission med unik verkningsgrad, ger lägre 
bränsleförbrukning och högre produktivitet. 

• Snabbare accelerationen och högre komfort vid 
transportkörning. 

• Max körhastighet 60 km/h vid endast 1799 motorvarv 
(7250 TTV) resp 1830 motorvarv (7250 TTV HD). 

• Maximal dragkraft. 

PowerShuttle med fem inställningslägen för Sense Clutch. Ergonomisk MaxCom joystick med reglage för 3-punktslyft, motor- och transmissionskontroll,  
 vändtegsautomatik och två proportionella tipputtagsventiler. 

Oberoende handgas och el/hydraulisk aktivering av diff.-spärrar, 
fyrhjulsdrift och ASM-automatfunktion. 
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Den steglösa transmissionen i den nya 7250 TTV-serien är resultatet av många års 
erfarenhet av utveckling och konstruktion av drivlinor. Denna transmission sätter en ny 
måttstock vad gäller effektivitet och tillförlitlighet. Den nya transmissionen finns i två 
varianter - T7780 och T7560, båda har gemensam grundkonstruktion. 

En flerstegs planetväxel, tillsammans med de två gruppväxelkopplingarna, fungerar 
i perfekt samordning med de två, högeffektiva högtryckshydrostatenheterna. Den 
nya, innovativa TTV-konstruktionen ger en kraftfull och helt ryckfri kraftöverföring, 
energiförlusterna är minimerade tack vare hög andel mekanisk överföring. Transmissionen 
monteras vid Lauingen-fabriken i Tyskland och uppnår extremt hög verkningsgrad samt ger 
traktorerna imponerande prestanda både vad gäller acceleration och dragkraft. 

För maximal dragkraft, även under de tuffaste förhållanden, har det till drivhjulen 
överförbara vridmomentet ökats avsevärt. Med de nya TTV-transmissionerna uppnår 
dessa traktorer maximal körhastighet på 60 km/h redan vid ett motorvarvtal på 1800 
r/min, medan 40 km/h uppnås redan vid ca 1200 r/min. Den nya PowerShuttle, med 
snabbare reaktionstid, har fem fördefinierade inställningssteg, som enkelt styrs av föraren 
för att passa olika arbetssituationer. Och tack vare den nya transmissionslayouten är 
bytesintervallet för transmissionsolja nu förlängt till 2 000 timmar – ytterligare en 
komponent som reducerar driftskostnaden. 

TTV fantastisk verkningsgrad
      

TRANSMISSION.

T7780 TTV transmission.Ergonomisk MaxCom joystick med reglage för 3-punktslyft, motor- och transmissionskontroll,  
 vändtegsautomatik och två proportionella tipputtagsventiler. 

Oberoende handgas och el/hydraulisk aktivering av diff.-spärrar, 
fyrhjulsdrift och ASM-automatfunktion. 
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En motor med en kombination av imponerande prestanda, 
extraordinär bränsleförbrukning och legendarisk driftsäkerhet. 
    

DEUTZ: DRIFTSÄKERHET, KRAFT 
OCH EFFEKTIVITET. 

Den nya 7 TTV drar nytta av prestandan hos den mycket berömda 
6-cylindriga Deutz-motorn, ett kraftpaket med turbo/intercooler, 
commonrail-insprutningssystem som smörjs av motoroljan och 
som givetvis motsvarar de aktuella avgaskraven steg 5. 

Ett avancerat avgasefterbehandlingssystem med SCR, DOC och 
DPF, gör att denna kan utnyttja sin fulla prestandapotential med 
en specifik bränsleförbrukning på endast 202 g/kWh. I kombination 
med den nya, odelade bränsletanken på 505 l kan nya 7 TTV-
serien fortsätta att arbeta oavbrutet, timme efter timme, även i 
de tuffaste jobben. Det passiva DPF partikelfiltret ger tre fördelar: 
här behövs ingen extra bränsleinjektion vid regenereringen, det 
producerar mindre värme under drift och kräver betydligt kortare 
regenereringscykler. Detta sparar tid och pengar. Det generösa, 
maximala vridmomentet på 1072 Nm uppnås vid 1500 r/min. 

Den flacka momentkurvan gör det möjligt att arbeta effektivt 
vid lägre motorvarvtal, vilket minskar bränsleförbrukning och 
slitage samt möjliggör längre serviceintervall. Användningen av 
kvalitetskomponenter och avancerade konstruktionslösningar 
har avsevärt ökat tillförlitligheten, vilket visas t ex med förlängt 
bytesintervall till 10 00 timmar för motoroljan. 

Som tillval kan den nya 7 TTV-serien utrustas med avgasbroms. 
Denna funktion, som vid behov genererar ytterligare bromskraft, 
reducerar slitaget och ökar livslängden på komponenterna i 
bromssystemet. Dessutom ökar det förarkomforten. 

Optimerade effekt- och vridmomentkurvor ger stor flexibilitet vid arbetet. 

Deutz TCD 6.1 L06 motor.

Aluminiumkylsystem med enhandsfrigöring och Powercore luftfilter.

Elektronisk viskostatisk kylfläkt (eVisco) med sugslang till luftfiltrets 
förreningssystem. 

Vridmoment i
NmEffekt i kW

kW Nm

rpm
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12 – XXXXXXX

Ett hydraulsystem med imponerande kapacitet och prestanda - och ett mycket effektivt 
kraftuttag. Imponerande kraft och prestanda med minimal bränsleförbrukning. 

Hydraulsystemet i nya 7-serien erbjuder premiumlösningar. Hydraulsystemet är åtskilt 
från transmissionen, vilket förhindrar störningar genom att ev. föroreningar flyttas från det 
ena systemet till det andra. Systemet använder en lastkännande huvudpump, som finns 
i tre varianter med oljeflöden 120, 160 eller 210 l/min). Hela 90 liter olja kan tas ut för 
extern användning. Den nya TTV i 7-serien kan utrustas med upp till fem tipputtagsventiler 
bak och två fram (förutom ventilen för frontlyft om sådan är installerad). Alla 
tipputtagsventiler är elektroniskt och proportionellt styrda. Power Beyond-uttag med s. k. 
FlatFace-kopplingar finns som tillval. För lägre underhållskostnader har oljebytesintervallen 
för hydraulsystemet ökats till 2 000 timmar. Den kraftiga, bakre 3-punktslyften har en 
lyftkapacitet på hela 10 000 kg som standard, medan HD-versionen lyfter hela 11 100 
kg. Båda versionernas 3-punktslänkage kan placeras i transportposition så att utrymmet 
mellan dragarmar, k-axel och draganordning ökas, för att förhindra skador då man 
svänger snävt med traktorn. Detta är en praktisk lösning vid körning med bogserade 
redskap eller vagnar. K80-kuldraget som finns som tillval har en max vertikal belastning 
på 4 ton. För den bakre 3-punktslyften finns antingen hydrauliska- eller automatiska 
stabiliseringsstag. Traktorn kan även utrustas med en frontlyft som har lägesreglering och 
en lyftkraft på hela 5450 kg. I fronten kan traktorn även utrustas med ett ISOBUS-uttag 
för anslutning av ISOBUS-certifierade redskap. Det bakre kraftuttaget har varvtalen 540 
ECO, 1000 och 1000 ECO samt har ett neutralläge för enklare tillkoppling av redskap. 
För frontkraftuttaget finns antingen 1000, 1000 ECO eller tvåvarvsvarianten DualSpeed 
med både 1000 och 1000 ECO. Genom att, där det är möjligt, köra redskap i ECO-lägena 
reduceras bränsleförbrukningen och ljudnivån i hytten. 

All kraft, effektivitet och kapacitet man 
kan önska sig. 
    

KRAFTUTTAG OCH 
HYDRAULSYSTEM.

  Power Beyond-uttag med FlatFace-kopplingar för droppfri  
anslutning. 

Frontlyft med 5 450 kg lyftkraft och frontkraftuttag med DualSpeed. DualSpeed frontkraftuttag är försett med en avtagbar kraftuttagstapp så att alla    
 typer av redskap kan anslutas.
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 3-punktslänkage med extra transportläge för att förhindra kollision vid arbeten med bogserade redskap.   Power Beyond-uttag med FlatFace-kopplingar för droppfri  
anslutning. 
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KOMFORT TILL NY 
NIVÅ.



Har du långa arbetsdagar? 
Den enastående komforten i 
nya 7250 TTV-serien innebär 
att du aldrig vill lämna 
hytten, även under de mest 
utmanande och ansträngande 
uppgifterna. 
      

KOMFORT TILL NY 
NIVÅ.
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Även långa arbetsdagar verkar korta.
    

KOMFORT PÅ HÖGSTA NIVÅ.

I den nya TTV 7-serien har du det alltid bekvämt, även under tuffa 
arbetsförhållanden. 

För att arbetet ska kunna utföras med högsta kapacitet och 
säkerhet, krävs att föraren har en stressfri miljö med högsta 
komfort. Den senaste generationen av MaxiVision Cab sätter 
nya riktmärken för komfort och funktionalitet. Den pneumatiska 
hyttfjädringen, högkvalitativa materialval, det generösa utrymmet, 
den genomtänkta ergonomin och ett klimatsystem med optimerat 
luftflöde i hytten bidrar alla till att skapa en ytterst komfortabel 
arbetsmiljö, där föraren kan arbeta lugnt och stressfritt även under 
långa arbetsdagar och under ogynnsamma yttre förhållanden. De 
ergonomiskt utformade och bekvämt placerade reglagen samt 

den logiska och tydliga instrumenteringen, gör traktorn ännu 
enklare och säkrare att köra. Förarhytten är ordentligt åtskild från 
motorhuven för att minimera överföring av värme, vibrationer och 
buller. Detta sätter en standard när det gäller ljudkomfort. 

Den undre bakrutan är tillverkad av ljuddämpande glas vilket 
också bidrar till att max. ljudnivå endast är 69 dB(A) vid maximalt 
motorvarvtal. MaxView-framruta, tillsammans med stora sidorutor 
och bakruta samt den smala och sluttande motorhuven, ger 
obehindrad sikt runtom, vilket ger föraren optimal överblick av 
området runt traktorn. 
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Höjdpunkter

• Helt justerbart MaxCom armstöd. 
• Komfort lädersäte med aktiv ventilation och 

värme, vridbart upp till 23 grader. 
• Instruktörssäte med läderklädsel. 
• Luftfjädrad förarhytt. 
• Luftkonditionering med extra luftutsläpp för 

optimal ventilation. 
• Skena med RAM-infästning för redskapsmonitorer. 
• Hållare för smartphone. 
• USB laddningsuttag. 
• DAB+ radiosystem med Bluetooth och handsfree 

funktion. 
• Kylfack.

Traktorerna kan utrustas med senaste generation av LED-
lampor, både för arbetsljus – och huvudbelysning. Dessa är 
både betydligt ljusstarkare samt förbrukar mindre ström 
än konventionella halogenljus. Den nya färgskärmen i 
InfoCenterPro med toppmodern TFT-displayteknik visar 
överskådligt all information och via MMI-knappanelen kommer 
föraren snabbt in i inställningsmenyerna. 

Nya funktioner har införts i InfoCenterPro, som t ex det 
avancerade autoläget som gör att föraren kan ställa in min- 
och max motorvarvtal separat, eller iLock startspärren, som 
också kan användas som stöldskydd, t ex när traktorn arbetar 
stationärt, varvid traktorn inte kan flyttas av obehöriga. Den 
öppningsbara takluckan finns i tre versioner, inklusive även 
en version med FOPS-certifiering (Falling Object Protective 
Structure). 

Perfekt sikt framåt med låg motorhuv och smala A-stolpar. 

Nya justerbara luftutsläpp samt huvudströmbrytaren bekvämt placerad till vänster 
i rattkonsolen. 

Ställbar monitorskena.
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För 7250 TTV-modellerna finns som tillval, ett LED-
belysningspaket med 23 arbetsljus som förvandlar även den 
mörkaste natt till dag. 
    

FANTASTISKT BELYSNINGSPAKET.
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 LED hel- och halvljus samt LED signaturbelysning.

Med en 7250 TTV blir det inga problem med sikten, även under de 
längsta och mörkaste nattpassen. Ett nytt LED-belysningspaket ger 
fantastisk sikt vid mörkerkörning. LED-ljusrampen i motorhuvens 
övre framkant tänds automatiskt när motorn startas, detta 
ger traktorn en särprofil, men är också funktionellt. Området 
framför traktorn blir belyst och t ex tillkoppling av frontredskap 
underlättas. För vägtransporter finns dessutom ett komplett LED 
huvudbelysningspaket som förutom LED-huvudstrålkastare även 
inkluderar LED-utförande för blinkers, positions-, broms- och 
bakljus. 

Det kraftigaste belysningspaketet innefattar upp till 23 st LED-
arbetsljus. Med ett maximalt ljusflöde på otroliga 50 000 Lumen, 
får föraren en otrolig överblick runt traktorn vid mörkerkörning! 
De smarta belysningsreglagen sitter lätt åtkomliga på den högra 
”B-stolpen. Traktorerna har också en praktisk “Hitta hem”-funktion. 
Den aktiveras enkelt genom att aktivera ljustutan. Det gör det 
möjligt för föraren att säkert lämna traktorn i mörkret. Lamporna 
släcks sedan automatiskt efter en stund. 

 Imponerande LED-belysning för alla arbetssituationer. 

 Externa reglage på båda bakskärmarna, belysta med LED-list.
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Ett innovativt paket för högsta komfort och säkerhet.
    

FJÄDRINGAR OCH BROMSAR.

Det innovativa, aktiva framaxelfjädringssystemet och den 
pneumatiska hyttfjädringen kan kombineras med 60 km/h 
varianten och torra skivbromsar, vilket är unikt på marknaden. 

Antinignings-funktionen hos det intelligenta, adaptiva 
fjädringssystemet maximerar körstabiliteten genom att 
förhindra att fronten niger vid inbromsningar. Detta säkerställer 
optimal viktfördelning över fram- och bakaxlarna och minskar 
bromssträckan. Bromsförstärkaren säkerställer utmärkt och 
reaktionssnabb bromseffekt även vid den lättaste beröring på 
pedalen. För högsta säkerhet, särskilt för tunga vägtransporter, kan 
7250 TTV utrustas med kraftiga, torra skivbromsar på framaxeln, 
vilket gör traktorn godkänd för 60 km/h (i länder där så är tillåtet), 
med en max tillåten totalvikt på 16 000 kg (HD-version) och en 
effektiv nyttolast på upp till 6 500 kg (HD-version). 

Det hydrauliska släpvagns-bromssystemet “Dual Mode” finns också 
tillgängligt som tillval, vilket gör att traktorn kan anslutas både 

till vagnar som överensstämmer med MR-direktivet och till äldre 
vagnar. Detta bromssystem anpassar sig automatiskt till vilken typ 
av släpvagn som ansluts och anpassar bromsprestandan därefter.
För ännu högre säkerhet och komfort finns det trycklufts-
släpvagnsbromsar som tillval med den nya aTBM-funktionen 
(Advanced Trailer Brake Management), som inte bara minskar 
släpvagnsbromsens responstid och optimerar släpvagnens 
bromsförmåga utan också ger föraren information om tillståndet 
för vagnarnas bromsar. Systemet förbättrar avsevärt säkerheten 
vid utförskörning, på hala eller våta vägbanor och vid kraftiga 
inbromsningar.  

Den pneumatiska hyttfjädringen reglerar automatiskt hyttnivån 
beroende på viktbelastningen och isolerar förarhytten effektivt från 
vibrationer och stötar, allt för att ge högsta komfort. 

Luftfjädrad förarhytt för högsta komfort.

Högsta körkomfort under alla typer av arbetsuppgifter. 

Framaxelfjädring med hög markfrigång och 3 inställbara fjädringslägen, inställbara 
via InfoCenterPro.  
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En exklusiv och ännu generösare utrustad version.
    

WARRIOR EDITION.
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Extra komfort och exklusiva tillval: 7250 TTV Warrior! 

7250 TTV Warrior är en specialversion som byggs i begränsad 
upplaga, skapad för de tuffaste jobben på fältet och på vägen. Dra 
nytta av det speciella Warrior LED-belysningspaketet och de olika 
designegenskaperna för att göra din traktor unik. 

Njut av lyxen i det bekväma Warrior-sätet och det automatiska 
klimatsystemet. 

Med den högblanka svarta färgsättningen och det rostfria 
värmeskyddet, ger Warrior utgåvan av 7250 TTV ett djärvt intryck 
och sticker ut från mängden. 

Höjdpunkter*

• Warrior komfortsäte 
• DEUTZ-FAHR golvmatta 
• Rostfritt värmeskydd för ljuddämpare 
• Warrior dekal och silverstripes på motorhuven 
• LED-belysningspaket 
• Belysta, externa reglage 
• Automatisk klimatkontroll 
• Bullerdämpad undre bakruta 
• Warrior specialfärger: java grön, mattgrön, svart eller 

mattsvart

LED-ljuslist för de externa reglagen på bakskärmarna.

 LED-paket och lackering i brilliantsvart.

*Tillgänglig utrustning kan variera för olika länder. 
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SDF
SMART
FARMING
SOLUTIONS.



De nya traktorerna i 7 TTV- 
serien kan utrustas med olika 
produkter och tjänster för 
att förenkla arbetet och öka 
produktiviteten.
        

SDF
SMART
FARMING
SOLUTIONS.
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LANTBRUK 4.0: 
FULLT UPPKOPPLAD.
För traktorerna i nya 7 TTV-serien erbjuds 
marknadsledande, intelligent teknik, så att arbetet ska 
kunna utföras exaktare, smartare och enklare.  
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Traktorerna i nya 7 TTV-serien kan utrustas med marknadsledande, 
intelligent teknik, för att arbetet ska kunna utföras exaktare, 
smartare och enklare. Automatiska styrsystem ökar förarkomforten 
avsevärt. 7 TTV-seriens modeller kan utrustas med de mest 
avancerade och sofistikerade autostyrnings- och telemetrisystemen. 
Centimeterprecision reducerar överlappningarna mellan kördragen, 
vilket sparar bränsle och arbetstid samt reducerar slitaget, både 
på traktor och redskap. De uppkopplingslösningar som erbjuds 
av DEUTZ-FAHR gör kommunikationen mellan kontoret och 
maskinerna ännu enklare. Med det nya SDF Fleet Management-

programmet får kunden total kontroll över de nya 7 TTV-modellerna. 
Med denna applikation kan kunden hålla full koll på traktorns 
position i realtid, var den än är. SDF Fleet Management kan också 
användas som ett effektivt verktyg för planering av underhåll, 
genom att använda dess anmälningsfunktioner och för att samla 
in data för prestanda och bränsleförbrukning. Med SDF Fleet 
Management-applikationen kan återförsäljare alltid ge föraren 
support vid ev frågor eller problem som kan uppstå. Detta minskar 
stilleståndstiden och ökar driftsäkerheten.

  SDF Guidance: många funktioner som t ex Auto-Turn (automatisk vändtegsvändning) 
för högsta komfort. 

  XTEND-funktion, för styrning av redskap med ISOBUS UT, via surfplattan, även då du 
är utanför förarhytten. 

Vändtegsvändning med Auto-Turn och ComfortTip underlättar arbetet för föraren vid 
körning med t ex redskapskombinationer. 

• iMonitor3 som central monitor för guidning, 
datahantering, ISOBUS samt tilläggsfunktioner 
som Auto-Turn eller XTEND 

• Autostyrning med ny SR20 GNSS mottagare för 
högre precision

• Fullt integrerade ISOBUS-funktioner inklusive 
sektionskontroll för 200 sektioner eller TIM

• SDF Data Management för tillförlitlig 
datakommunikation via Agrirouter

• Fleet Management för övervakning av viktiga 
traktordata och dokumentation. 

Höjdpunkter
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En innovativ monitor som ger föraren total kontroll över både 
traktor och redskap.  
    

iMonitor3 är den centrala styrenheten, nu med uppdaterad 
grafiklayout, som gör den ännu enklare att använda. Det finns 
två olika monitorer/bildskärmar att tillgå, antingen 8” eller 12”, 
den senare är den största monitorn som finns på någon traktor 
på marknaden idag. Den gör det möjligt för föraren att hantera 
traktorns viktigaste funktioner, såsom traktorinställningar, 
autostyrning, ISOBUS-redskapskontroll och datahantering. 

Displayen kan delas i olika fält för att visa flera olika funktioner 
samtidigt och den effektiva anti-reflexbeläggning säkerställer 
att all information visas tydligt och klart. Monitorn är mycket 
enkel att navigera i tack vare touch-skärm och en extra MMI-
snabbvalspanel. Intuitiv och enkel användning är avgörande med 

tanke på det stora antalet funktioner som kan styras från den i 
armstödet ergonomiskt placerade monitorn. Hjälpfunktioner som 
snabbguider och knappbeskrivningar i ikoner, i kombination med 
en tydlig menystruktur, bidrar till att förenkla förarens arbete. Och 
om föraren är tveksam till någon funktion kan detta lösas snabbt 
med hjälp av fjärrsupportfunktionen. iMonitor3 är den praktiska 
knutpunkten som förbinder förare, traktor, redskap och kontor. 
Förutom ett stort antal funktioner som redan finns tillgängliga som 
standard är det även möjligt att låsa upp ytterligare funktioner/
programvaror och på så sätt öka funktionaliteten och komforten 
ytterligare – detta gäller t ex XTEND-funktionen som gör att 
redskapet kan styras externt via surfplatta. 

iMonitor3. 
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Moderna autostyrningssystem förbättrar inte bara 
produktiviteten genom att föraren avlastas, de gör också att 
arbetet på fältet kan utföras avsevärt snabbare och med större 
precision, vilket t ex leder till stora besparingar för insatsvaror. 
SDF autostyrnings-applikationen gör det möjligt att arbeta 
bekvämt och alltid med högsta precision. 

SR20
SR20 är en ny GNSS GPS-mottagare för autostyrning utformad 
för högsta noggrannhet och prestanda ute i fält. Den kan 
hantera signalerna från alla viktiga satellitsystem (GPS, 
GLONASS, GALILLEO, QZSS och Beidou). Ett 3-axligt gyroskop 
är integrerat i mottagaren vilket möjliggör enkel uppgradering 
från DGPS-korrektion via Egnos till högsta precision med RTK. 

Med elektroniken till hjälp kan redskapen arbeta säkrare, 
produktivare, exaktare och effektivare. Med iMonitor3 
som central styrenhet (UT) kan föraren styra, övervaka 
och uppdragshantera alla typer av ISOBUS-redskap. 
Många funktioner står till kundens förfogande, utan 
aktiveringskostnad, som standard t ex ingår AUX-N 
(knapptilldelning av redskapsfunktioner), TC-GEO (hantering 
av tilldelningskartor) samt TC-SC (sektionskontroll för 
delbreddsavstängning av upp till 200 sektioner).

ISOBUS: Gör det enkelt att styra och övervaka alla typer av redskap och dra nytta av 
olika ISOBUS-funktioner. 

  SDF Guidance är en viktig hjälp åt föraren: hela dygnet, oavsett arbetsuppgift, med 
högsta precision. 

Den nya 7 TTV-serien är AEF certifierad för olika ISOBUS-funktioner samt även redan 
förberedd för TIM.

XTEND-funktionen gör det möjligt att visa autostyrningsfunktionen eller styra ett 
ISOBUS-redskap via en extern surfplatta, t ex en iPad. 

ISOBUS.
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Som första traktortillverkare på marknaden har DEUTZ-FAHR 
blivit TIM-certifierade. TIM möjliggör tvåvägskommunikation 
mellan traktor och redskap. Med TIM kan redskapet 
automatiskt styra vissa funktioner på traktorn, som t ex 
körhastighet, tipputtagsventiler, trepunktslyft och kraftuttag. 
TIM är nyckeln till ökad effektivitet, högre komfort och bättre 
arbetsresultat.

TIM (TRACTOR IMPLEMENT 
MANAGEMENT).
    



  Agrirouter möjliggör informationsutbyte inom flera olika 
användningsområden och säkerställer ett tryggt och tillförlitligt 
datautbyte. 

 Anslut 7 TTV traktorn till din återförsäljare för snabb och bekväm  
     support. 

 SDF Fleet Management ger full kontroll av traktorn från gårdskontoret.

Lantbrukare

Maskinstation

Återförsäljare

Rådgivare

Med Agrirouter

Maskintillverkare

App-leverantör

Leverantör av insatsvaror

Livsmedelsindustri

Extern servicegivareMolntjänst
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Optimerade arbetsuppdrag. Ökad effektivitet. Att kunna kommunicera med traktorn från 
gårdskontoret eller andra externa källor kan förenkla många olika arbetsuppgifter. SDF 
Smart Farming Solutions erbjuder praktiska lösningar för att hantera viktiga data och 
kontinuerligt kommunicera. Kunden kan göra sina egna val och bestämmer helt över datan 
och informationen som förmedlas. 

Med den nya SDF Fleet Management-applikationen erbjuder SDF anpassningsbara 
lösningar för realtidskommunikation med de anslutna maskinerna. Kunden får full 
kontroll över anslutna maskiner och kan samtidigt bearbeta viktig information för 
planeringen av kommande uppgifter. SDF Fleet Management är samlingsbegreppet för 
telemetridata från DEUTZ-FAHR-maskiner. Traktordata överförs i realtid via en mobil 
internetanslutning till applikationen, vilket gör att data kan analyseras, övervakas och 
optimera körningen med traktorn. Kartvyn visar position och status för den anslutna 
maskinen, men även en hel maskinflotta kan övervakas. Vid behov kan ett virtuellt 
stängsel ställas in, så att kunden varnas om traktorn av någon anledning lämnar det 
”inhägnade” området. Ev felmeddelanden kan vidarebefordras till återförsäljarens tekniska 
supportteam och användas för att spåra fel och eliminera onödiga stillestånd. Tack vare 
fjärrsupportprogrammet kan återförsäljare, med kundens tillstånd, få åtkomst till traktorns 
iMonitor3, och på så sätt hjälpa kunden med ev frågor eller problem. 

Effektiv datahantering blir allt viktigare för att optimera arbetsuppgifterna både vid 
inomgårds- och fältarbeten. SDF använder standardiserade filformat som Shape eller 
ISO-XML för ett tillförlitligt datautbyte. Detta gör det möjligt för användare att hålla reda 
på vad som händer med informationen hela tiden och att datan enkelt kan bearbetas och 
koordineras med samarbetspartners. 

Agrirouter är en universell plattform för tillförlitlig och neutral datakommunikation 
mellan maskiner, jordbruksprogram, tillverkare och företag. Med Agrirouter förenklas 
datautbytet genom ett trådlöst utbyte av uppdragsdata och applikationskartor. Detta 
underlättar den operativa driften, minskar den administrativa bördan och förbättrar 
lönsamheten. Agrirouter överför bara datan men sparar den inte. Som neutral instans 
löser den ett av grundproblemen för det digitala lantbruket, nämligen att alla partners 
använder dataformat som kan utbytas, bearbetas och användas av alla parter. Varje 
användare lägger upp och konfigurerar sitt eget kostnadsfria Agrirouter-konto. Här ställs 
in vilka som ska få tillgång till datan. Förteckning över vilka som är f n är anslutna samt 
mer information om Agrirouter finns på www.myagrirouter.com. Den nya 7 TTV-serien är 
utrustad med all nödvändig hårdvara från fabrik. På befintliga DEUTZ-FAHR-traktorer kan 
motsvarande komponenter erhållas som efterutrustning.

Senaste teknik för optimal 
kommunikation.
    

SDF Fleet Management ger full kontroll av traktorn från gårdskontoret.
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Den nya TTV 7-serien, den optimala lastartraktorn. 
      

TOTAL MÅNGSIDIGHET.

Användningssätten är oändliga. 

Redo för ensilagearbeten. Med en topphastighet på 60 km/h nås nästa destination 
snabbare än någonsin. 

Enorm lyfthöjd på 4,5 m. 

DEUTZ-FAHR skulle inte vara vad det är idag om dess ingenjörer, 
förutom att designa extraordinära traktorer, inte också var 
dedikerade till att göra traktorn så mångsidig som möjligt. 

I linje med detta erbjuder DEUTZ-FAHR också olika förberedelse-
satser för frontlastarmontering som betecknas “LIGHT Kit” och 
“READY Kit”. För högsta komfort är frontlastarmanövreringen 
helt integrerad i MaxCom-armstödet – med styrning av 
frontlastaren som inkluderar 3:e funktion, lastdämpning och 
snabbkopplingssystem.  

• Profiline FZ80.1 frontlastare  
  - Lyfthöjd ca 4,5 m (beroende på hjulutrustning)   
  - Mer än 3750 daN brytkraft 

• Snabba lyft och högsta komfort tack vare   
  - 210 l/min hydraulpump   
  - Easy Steer snabbstyrning  
  - Justerbar PowerShuttle med Sense Clutch 
  - Power Zero funktion
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Genomtänkt från början.
      

ENKLARE UNDERHÅLL.

Intelligenta lösningar för mindre och bekvämare underhåll: 
• Förlängda bytesintervall 

- 1 000 tim eller vartannat år för motoroljan 
- 2 000 tim eller vartannat år för transmissionsoljan 
- 2 000 tim eller vartannat år för hydrauloljan 

• Siktglas för nivåkontroll av: 
– kylvätskan
– hydrauloljan
– transmissions- och frontkraftuttagsoljan

• Motoroljestickan åtkomlig utan att lyfta motorhuven 
• Externt tryckluftsuttag under vänstra insteget till förarhytten 

för rengöring av: 
- förarhytt (och tillhörande filter)
- de gångjärnsupphängda kylarna 

• Praktiska batterianslutningar på högersidan 

• Lätt åtkomlig säkringskontroll i förarhytten 

DEUTZ-FAHR traktorer har alltid varit enkla att underhålla. 
Utökade serviceintervaller, reducerade stillestånd och enkel 
åtkomst till alla underhållspunkter betyder bättre totalekonomi. 
Traktorerna i den nya 7 TTV-serien följer inte bara denna 
tradition utan förstärker den ytterligare. 

SDF ExtraCare garantiförlängning: två garantipaket finns 
tillgängliga: 3 år eller 3 000 tim resp 5 år eller 5 000 tim.
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� = standard    = tillval   – = finns ej

Max körhastighet 50 resp 60 km/h i länder där så är tillåtet. Varvtal vid 40/50/60 km/h är beroende på 
däckdimension.

TEKNISK DATA
7 TTV AGROTRON

7250 TTV 7250 TTV HD
MOTOR
Modell
Utsläppsnivå Steg V
Cylinderantal/cylindervolym antal/liter 6 / 6 058
Turbo och intercooler �

E-visco kylfläkt �

Insprutningstryck (Deutz Common Rail) bar 1 600
Max. effekt (ECE R120) kW/hk 181/247
Nominell effekt ( ECE R120) kW/hk 174/237
Motorvarvtal vid max. effekt r/min 1 900
Nominellt motorvarvtal r/min 2 100
Max. vridmoment Nm 1 072
Motorvarvtal vid max. vridmoment r/min 1 500
Luftfilter med ejektor förrenare �

Avgasbromsplus 

Bränsletank, volym l 505
AdBlue-tank, volym l 35
Motoroljebytesintervall tim 1 000
TTV TRANSMISSION
Modell TTV T7780
4WD faktor 1,3584 1,3402
Motorvarvtal vid 60 km/h ECO r/min 1 799 1 830
Motorvarvtal vid 50 km/h Super ECO r/min 1 499 1 535
Motorvarvtal vid 40 km/h Ultra ECO r/min 1 199 1 220
Aktiv stoppfunktion (PowerZero) �

Farthållarhastigheter antal 2 framåt, 2 bakåt
Körlägen (Auto/Avanc. Auto/PTO/Man) �

PowerShuttle med SenseClutch (5 lägen) �

Oljebytesintervall tim 2000
HYDRAULSYSTEM OCH 3-PUNKTSLYFT
Hydraulpump med variabelt deplacement (std) l/min 120
Hydraulpump med variabelt deplacement (tillval) l/min 160 / 210
CleanOil hydraulsystem (separerat från transmission) �

Max uttagbar oljemängd l 90
Separat styrpump l/min 58 + 28
Elektron. tipputtagsventiler (std) antal 4
Elektron. tipputtagsventiler (tillval) antal 5 bakre / 1 eller 2 främre / 1 separat för frontlyft
Tipputtagsventiler med ställbart flöde och timer �

Power Beyond med std-kopplingar 

Power Beyond med FlatFace-kopplingar 

Automatiska stab.-stag (hydr. eller mekaniska) 

Radar 

Lyftkapacitet bakre 3-punktslyft kg 10 000 11 100
Externa reglage på bakskärmar �

Transportposition för dragarmar �

Frontlyft med lägesreglering 

Lyftkapacitet frontlyft kg 5 450
Extern manövrering av frontlyft 

Aut. toppstång frontlyft 

Hydr. toppstång frontlyft 

Hydr. toppstång bakre 3-punktslyft 

Oljebytesintervall tim 2 000
KRAFTUTTAG
Bakre kraftuttag, 540ECO/1000/1000ECO �

Kraftuttagsautomatik �

Frontkraftuttag 1000 alt 1000ECO 

Växlingsbart frontkraftuttag 100/1000ECO via InfoCentrePro 

Frontkraftuttagsautomatik 

AXLAR OCH BROMSAR
Modell Dana M60L Dana M60HD
Adaptiv framaxelfjädring 

Framaxel med externa, torra skivbromsar 

El. hydrauliska diff.-spärrar fram och bak �

ASM system (aut. för 4WD + diff.-spärrar) �

Förberedd för autostyrning med EasySteer funktion 

Max styrvinkel grader 52
Servobromsar (Power Brake) �

Elektroniskt manövrerad parkeringsbroms �

Trycklufts-släpvagnsbromsar med aTBM – avancerad styrning av släpvagns-
bromsar



Hydrauliska släpvagnsbromsar av 2-lednings typ 
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E

D

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras omgående utan föregående meddelande. För oljebytesintervall gäller timantal eller vartannat år, vilket som inträffar 
först. För utförande och utrustningar som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista.

TEKNISK DATA
7 TTV AGROTRON

7250 TTV 7250 TTV HD
ELSYSTEM
Spänning V 12
Batterikapacitet (std) V / Ah 12 / 180
Generator V / A 14 / 200
Startmotor V / kW 12 / 3,1
Externt eluttag �

ISO 11786 7-polig redskapsanslutning 

Externt eluttag, 30 A �

FÖRARHYTT MAXI VISION 2
Mekanisk hyttfjädring �

Pneumatisk hyttfjädring 

Teleskopiska backspeglar med LED belysning �

Elektriskt ställbara och uppvärmda backspeglar med LED belysning 

Luftkonditionering �

Klimatkontroll 

Taklucka �

Frisiktstaklucka,”LowE” 

Frisiktstaklucka, FOPS godkänd 

Multifunktionsarmstöd med MaxCom joystick �

iMonitor3 (8" eller 12") färgdisplay med pekskärm 

AutoTurn 

XTEND 

ISOBUS (med uttag i front, baktill och i förarhytt) 

TIM (Tractor Implement Management) 

VRC (variabel tilldelning av insatsmedel) 

SC (sektionskontroll) 

MMI med 3 programmerbara knappar 

SR20 RTK mottagare 

CTM kommunikationsmodul �

Skena för externa monitorer 

Belysningskontrollpanel med urstegsbelysning �

ComforTip Professional vändtegsautomatik 

Max-Comfort Plus XL-säte med värme �

Max-Dynamic Plus DDS XXL-säte med 23 grader vridplatta, värme och dynamisk 
fjädring



Max-Dynamic Evo DDS XXL-säte med konstläderklädsel, 23 grader vridplatta , 
aktiv ventilation, värme och dynamiskt dämpningssystem



Instruktörssäte �

Förberedd för radio med antenn och 4 högtalare �

Högkvalitets DAB+-radio med Bluetooth och handsfree funktion 

12 st halogen arbetsljus �

Upp till max 23 st LED arbetsljus 

1 eller 2 LED roterande varningsljus 

LED huvudbelysning 

iLock-startspärr �

FRONTLASTARE
Förberedningssatser ”Light” 

Förberedningssatser ”Ready” ( inklusive HydroFix snabbkoppling) 

Frontlastarmodell ProfiLine FZ80.1
Lyfthöjd mm 4500 4550
Brytkraft, 900 mm från ledpunkt daN 3770
DIMENSION OCH VIKT
Däckdimension, fram (min.) 420 / 85 R30 540 / 65 R34
Däckdimension, bak (min.) 480 / 80 R46 650 / 85 R38
Däckdimension, fram (max.) 600 / 65 R30 600 / 70 R30
Däckdimension, bak (max.) 900 / 60 R38
Hjulbas mm 2918
Längd mm 4867 - 6271
Höjd mm 3250 - 3300
Bredd mm 2499 - 2990
Markfrigång mm 510 - 560
Framaxelbredd (flänsmått) mm 1940
Framaxelbredd med torra skivbromsar (flänsmått) mm 2046
Bakaxelbredd (flänsmått) mm 1890
Nettovikt, fram kg 3 640 - 4 385 3 715 - 4 460
Nettovikt, bak kg 5 390 - 5 940 5 470 - 6 015
Nettovikt, totalt kg 9 030 - 10 325 9 185 - 10 475
Hjulvikter 

Max. tillåten framaxelbelastning kg 6 000 6400
Max. tillåten bakaxelbelastning kg 11 000
Max. tillåten totalbelastning kg 15 500 16 000
Max. vertikal belastning K80 kuldrag kg 4 000
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To discover more please contact your dealer
or visit deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR is a brand of
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Återförsäljare

sodhaak.se
046- 25 92 00




