


Modele Serii 5D Keyline charakteryzuje duża uniwersalność i wszechstronność. Gama 
obejmuje cztery modele. Wszystkie wyposażono w nowoczesny silnik FARMotion, 
który w zależności od modelu generuje moc w zakresie od 65KM (48kW) do 97KM 
(71kW). Co ważne, jest to bardzo ekonomiczna jednostka napędowa. W konstrukcji 
wykorzystano elektronicznie sterowany układ wtryskowy Common Rail z ciśnieniem 
maksymalnym 2000 bar, układ recyrkulacji spalin oraz katalizator utleniający DOC, 
nowy wentylator ze sprzęgłem Visco. Całość uzupełnia nowoczesny filtr powietrza 
PowerCore. Oferta wyposażenia zawiera dwie wersje napędu - obydwie z pięciobie-
gową, mechaniczną skrzynią: 15+15 lub 30+15 przełożeń. Obydwie przekładnie po-
zwalają na jazdę z prędkością 40 km/h przy obrotach silnika zredukowanych do 1870 
obr./min. Seria 5D Keyline posiada napęd na cztery koła i 100% blokadę mechaniz-
mów różnicowych, które sterowane są elektro-hydraulicznie za pomocą przycisków. 
Uniwersalność ciągnika zwiększa zastosowanie pompy hydraulicznej o wydajności 
50 l/min, która podaje olej do maksymalnie trzech obwodów montowanych z tyłu 
ciągnika. Podnośnik tylny oferuje udźwig do 3500 kg. Ciągnik posiada trzy prędkości 
tylnego WOM, w tym prędkości ECO. Nowa kabina zapewnia dużą przestrzeń 
wnętrza, jest komfortowa i ergonomiczna. Duża powierzchnia szyb gwarantuje 
doskonałą widoczność dookoła ciągnika, szeroko otwierane drzwi i unoszone koło 
kierownicy ułatwiają zajęcie miejsca za kierownicą. We wnętrzu zastosowano sche-
mat kolorystyczny przyrządów sterowniczych znanych z innych modeli DEUTZ-FAHR.

NOWE MODELE 5D KEYLINE.
PROSTY, BUDŻETOWY 
CIĄGNIK KOMPAKTOWY.
 

Silnik FARMotion z układem wtryskowym Common Rail 
2000 bar, układem oczyszczania spalin z EGR i DOC.

Nowa, komfortowa kabina. Wysoka ergonomia sterowania, 
duża przestrzeń, opcjonalny szyberdach.

Nowy wentylator silnika ze sprzęgłem Visco oraz wydajny 
filtr powietrza PowerCore.

Prawa konsola z dźwigniami sterowania układem 
napędowym, hydrauliką i WOM.

Napęd na cztery koła i blokada mech. sterowane przyciska-
mi. Duży kat skrętu kół 55 stopni. Hamulce na cztery koła.

Hydraulika z wydajną pompą 50 l/min, maksymalnie 3 
obwody, podnośnik tylny 3500 kg, trzy prędkości WOM.
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