
AGROTRON 7250 TTV WARRIOR
LIMITOVANÁ EDICE
VÝKON BEZ HRANIC

UNIKÁTNÍ TŘÍLETÁ ZÁRUKA
OD VÝROBCE



Jistota, která tu ještě nebyla: 3 roky plná záruka

AGROTRON 7250 TTV WARRIOR
Zažijte pocit síly a nezměrné energie. Převezměte vedení.

Traktory Agrotron 7250 TTV WARRIOR jsou určené pro ty, kteří 
chtějí opravdu jedinečný stroj a přitom nechtějí dělat kompromi-
sy v oblasti použité technologie, designu a kvality. Jedná se o li-
mitovanou edici s omezeným počtem vyrobených kusů. Traktory 
7250 TTV WARRIOR jsou koncipované pro nejtěžší polní práce 
i přepravu materiálu. Dalším benefitem je exkluzivní příplatková 
výbava a výjimečná záruční doba plných 3 let poskytovaná výrob-
cem pouze pro tuto limitovanou edici WARRIOR. 

Propracovaná technologie řady 7 TTV
Nezkrotnou energii řady 7 TTV můžete mít ve svých rukách. 
Legendární motory DEUTZ s výkonem až 263 k (194 kW) dávají Agro-
tronu 7250 TTV WARRIOR obrovskou tažnou sílu. Plynulé převodovky 
TTV s technicky nejvyšší rychlostí až 60 km/h poskytují nepřekonanou 
a jemně dávkovatelnou jízdní a pracovní dynamiku při udržení 
nejnižší spotřeby.

Ohromující dojem z magické černé
Síla, která je vidět, síla, kterou můžete cítit. Nezaměnitelný design od 
Giugiara v mocném černém provedení a výfuk s krytem z nerezové 
oceli dává Agrotronu 7250 TTV WARRIOR ohromující vzhled (volitelně 
dostupný i v klasické DEUTZ-FAHR zelené).

Více světla, více vykonané práce:  
balíček osvětlení WARRIOR-LED
Balíček osvětlení WARRIOR-LED s pracovními LED světly a xeno-
novým majáčkem Vám umožní splnění jakékoliv mise precizně 
a bezpečně – za každého počasí i za velmi špatných světelných 
podmínek.

Velitelský můstek v exkluzivním designu
Abyste mohli naplno pocítit sílu a propracovanost Agrotronu 7250 TTV 
WARRIOR i při jízdě, je každý stroj z této edice vybaven exkluzivním polo-
koženým sedadlem Comfort Dynamic DDS s ventilací, černým WARRIOR 
koberečkem na podlahu a maximálním WARRIOR-LED osvětlením.

Vybaven pro připojení jakéhokoliv nářadí
Připojujte nářadí rychle, bezpečně a precizně. Všechny modely 
Agrotronu 7250 TTV WARRIOR je možné vybavit hydraulickým 
třetím bodem, až 7 elektricky ovládanými okruhy a spoustou 
dalších výbavových prvků. Součástí základního vybavení jsou vý-
vody Power Beyond a ISOBUS zásuvka.

 

Agrotrony 7250 TTV vydrží vše. Bez jakýchko-
liv otázek a výjimek. I proto dává vůbec poprvé 
DEUTZ-FAHR na všechny modely limitované edice 
WARRIOR záruku celé 3 roky (max. 3000 Mth) zcela 

bez spoluúčasti. Jedinou podmínkou je servisní smlouva s autori-
zovaným servisem. Tím nabízí DEUTZ-FAHR jedinečnou možnost 
získat stroj se zárukou, která přesahuje veškeré zákonné povinnosti 
i zvyklosti.



VÁŠ PRODEJCE DEUTZ-FAHR:

WWW.DEUTZFAHR.CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE 7250 TTV
MOTOR
Model Deutz - TCD 6.1 L06 4V Tier 4i

Vstřikování / Tlak Deutz Common-Rail/2.000 barů

Válce / Zdvihový objem Počet/cm3 6/6.057

Nejvyšší výkon s Boostem (ECE R-120) kw/k 194/263

Homologovaný výkon (2. 000 / 25 CE) kw/k 190/258

Maximální výkon (ECE R-120) kw/k 175/238

Výkon při jmenovitých otáčkách (ECE R-120) kw/k 174/236

Jmenovité otáčky motoru 1/min 2.100

Maximální krouticí moment (běžný provoz) Nm 934

Maximální krouticí moment (s Boostem) Nm 1.009

Objem palivové nádrže l 380

Objem AdBlue nádrže l 50

PŘEVODOVKA

Typ Plynulá převodovka TTV až při maximální rychlosti 60 km/h

Maximální rychlost 40 km/h dosažena při @ 1.357/@1.760 (HD)

HYDRAULICKÝ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Maximální zvedací síla (vpředu / vzadu) kg 4.500/10.000

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Load-Sensing hydr. okruh s axiálním pístovým čerpadlem Standard

Objem nádrže hydraulického oleje (oddělená) l 50

Hydraulické okruhy Počet 4 (až 7 na přání)

KABINA

Kabina MaxiVision Standard

Sedadlo řidiče Comfort Dynamic DDS Standard

Automatická klimatizace Standard

Maxi Control loketní opěrka Standard

ISOBUS rozhraní (ISO 11786) Standard

iMonitor 2.0 (displej 12,8“) Standard

Barevný pracovní informační displej Standard

Polstrované sedadlo spolujezdce Standard

Odpružení kabiny Typ Pneumatické

Comfortip Professional Standard

HMOTNOST

Nejnižší / nejvyšší celková hmotnost kg 8.200 - 9.100

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘI 50 KM/H

Maximální přípustná celková hmotnost kg 13.500

VÝHRADNÍ IMPORTÉR
DEUTZ-FAHR

PRO ČESKOU REPUBLIKU

Exkluzivně pro Agrotron 7250 TTV WARRIOR

► Tři roky záruka (max. 3000 Mth)

► Bez spoluúčasti zákazníka

► Pouze v kombinaci se servisní smlouvou


