
21Rolniczy Przegl¹d Techniczny październik 2014 nr 10 (188)

Największy z produkowanych seryjnie 
do tej pory ciągników to kolejny etap współ-
pracy koncernu Same Deutz-Fahr Group 
z włoskim studiem projektowym Giugiaro 
Design. Znowu przekonaliśmy się, że jaz-
da – praca ciągnikiem – może być nie tylko 
efektywna, ale i przyjemna dla operatora.

Wszystko co najnowsze
Deutz-Fahr pod maskami serii 9, w tym 

i największego 9340 TTV, umieszcza 7,8-li-
trowy motor Deutz TTCD 7.8 L06. Ozna-
cza to, że pod maską mamy sześć cylin-
drów z podwójnym turbodoładowaniem 
oraz połączonym systemem SCR i EGR. 
Dla użytkownika – że pod maską ma filtr 
cząstek stałych i oprócz paliwa trzeba uzu-
pełniać płyn AdBlue. Deutz AG jest ko-
lejną firmą produkującą silniki, która aby 
spełnić normę Euro IV pod kątem czysto-
ści spalin, zdecydowała się na połączenie 
częściowej recyrkulacji spalin i dopalania 
sadzy w filtrze DPF z oczyszczaniem spa-
lin z tlenków azotu za pomocą wtrysku 
do układu wydechowego płynu AdBlue.

Motor  Deutz TTCD 7.8 L06 wyposażo-
ny jest w nowy system chłodzenia – high 

efficiency single stage cooling system. Ta 
jak zwykle skomplikowana angielska na-
zwa kryje informację, że jest to jednostop-
niowy system chłodzenia, ale nie mówi, 
iż jest on regu-
lowany poprzez 
sterownik silnika 
odpowiednio do 
obciążenia. Jest to 
możliwe między 
innymi dzięki za-
stosowaniu pom-
py cieczy chło-
dzącej napędza-
nej elektrycznie. 
Ponadto Deutz-
-Fahr dostoso-
wując ułożenie 
chłodnic, bazo-
wał na kilku sy-
mulacjach firmy 
Mahle Industrial  
Thermal System, 
która zajmuje się 
projektowaniem 
układów chło-
dzących od ma-

łych agregatów prądotwórczych do du-
żych instalacji dla całych budynków. Wen-
tylator, którego kształt również był dobie-
rany pod kątem optymalnej wydajności, 
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Po pierwszej prezentacji na targach Agritechnica nowy model ciągnika 

Deutz-Fahr zapowiadał się na mocnego konkurenta na europejskim rynku 

maszyn ponad 300 KM. Podczas targów Innovagri we Francji, na początku 

września br., mieliśmy okazję sprawdzić, co może fl agowy okręt polowy 
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Maska silnika kolosa z Lauin-
gen podnosi się elektrycznie. 
Do otwierania i zamykania słu-
żą dwa przyciski umieszczone 
w łatwo dostępnym miejscu tuż 
pod lewym progiem kabiny.


