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NEJLEPŠÍ VÝKON 
MAXIMÁLNÍ KOMFORT 
EXTRÉMNÍ VŠESTRANNOST

75.000 € 
 

Včetně balíčku Power Package

Speciální edice 

Fotografie strojů mohou obsahovat prvky výbavy, které nejsou součástí uvedené ceny.

Nový DEUTZ-FAHR 6145.4 zvládne každý úkol 
 
Neztrácejte čas hledáním něčeho dobrého a rozhodněte se pro to nejlepší. Zvolte DEUTZ-FAHR 6145.4 s balíčkem Power Package. Díky 
tomu získáte traktor s nejmodernějšími německými technologiemi a jedinečným poměrem cena vs. výkon. Se svou širokou výbavou 
a kompaktními rozměry zvládne 6145.4 jakýkoliv úkol – na poli i na farmě. Uvnitř prostorné kabiny MaxiVision se i dlouhé pracovní dny 
stanou potěšením.

NOVINKA 6145.4
VAŠE NOVÁ SÍLA



DEUTZ-FAHR is a brand ofDEUTZ-FAHR patří mezi značky skupiny

Pro více informací kontaktujte svého prodejce
DEUTZ-FAHR, nebo navštivte www.deutzfahr.cz.

Technické údaje 6145.4

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozvor kol mm 2.543

Délka (min.) mm 4.193

Výška (min.) mm 2.920

Šířka (min.) mm 2.456

Pohotovostní hmotnost kg 6.880 – 7.480

Maximální povolená hmotnost při 40/50 km/h kg 11.500

Maximální povolená hmotnost přívěsu kg 28.750

 

Kabina MaxiVision
• Vysoce výkonná klimatizace
• Pohodlné sedadlo řidiče
• Perfektně odhlučněná a odpružená kabina
• Přístrojová deska InfoCentrePRO

• Optimální jízdní komfort díky 
odpružené kabině

• Rádio s Bluetooth

Hydraulika
• Hydraulický systém LoadSensing  

s průtokem 120 l / min
• 4 hydraulické okruhy vzadu
• Zadní tříbodový závěs kategorie 3
• Automaticky ovládaný  

zadní etážový závěs 38 mm

Převodovka
• Převodovka ZF TPT 16 s proporcionálním řazením
• 6 stupňů pod zátěží PowerShift a 5 převodových  

skupin – 30+15
• Nastavitelná 5stupňová PowerShuttle reverzace
• Mistr v úspornosti: 40 km/h při ekonomických otáčkách
• 4 nezávislé úrovně otáček vývodové hřídele  

(540/540E/1000/1000E)

Motor
• Motor DEUTZ 4.1 s výkonem 144 k
• Pasivní filtr pevných částic
• Dvě paměti otáček motoru
• Snadno přístupný vzduchový 

filtr a výklopné chladiče
• Nízké náklady na údržbu 

a dlouhé servisní intervaly

• 4+2 přídavné ventily Bosch

• Přední odpružená náprava s vysokou nosností

• Přední tříbodový závěs s komfortním ovládáním  

a 2 oddělenými hydraulickými okruhy

• Automaticky ovládaný zadní etážový závěs 38 mm

• Pneumatiky 480/70R28 a 580/70R38

• Systém vzduchových brzd

• Balíček osvětlení se 14 pracovními světly

• Zásuvka ISO 11786

• Exkluzivní tovární záruka AgroCare až 5 let / 7.000 Mth

VÁŠ BALÍČEK POWER PACKAGE

Další výbava  

Technická data a vyobrazení jsou pouze orientační. Z důvodu neustálého vývoje produktů DEUTZ-FAHR může kdykoliv dojít ke změně a to i bez předchozího upozornění.

VÝHRADNÍ IMPORTÉR
PRO ČESKOU REPUBLIKU


