
Koncern Same Deutz-Fahr poszerzy³ swoj¹ ofertê
handlow¹ o trzy nowe ci¹gniki Agrotron 410, 420 i 430 TTV.
Napêdzane s¹ 4-cylindrowymi silnikami Deutz o pojemnoœci
4 litrów i mocach 121, 130, 142 KM. Silnik jest przysto-
sowany do pracy na paliwo biodiesel B100. Wszystkie silniki
maj¹ cztery zawory na ka¿dy cylinder, co zapewnia opty-
malne nape³nianie komory spalania. Wtryskiwacze umie-
szczono centralnie pionowo w g³owicy i zastosowano sze-
œciociootworkowe dysze. Dziêki temu uzyskano optymalne
zu¿ycie paliwa i szybk¹ reakcjê na zmiany obci¹¿enia i wa-
runków polowych. Ci¹gniki wyposa¿one s¹ w bezstopniow¹
przek³adniê ZF Eccom 1.3, która pozwala osi¹gn¹æ prêdkoœæ
40 km/h przy obrotach silnika 1500 obr/min. Przek³adnia
mo¿e byæ ustawiana w 3 trybach pracy. W trybie
automatycznym kierowca zadaje prêdkoœæ jazdy korzystaj¹c
z peda³u przyspieszenia. W zale¿noœci od ustawieñ, mo¿liwa
jest kontrola „agresywnoœci” uk³adu (ustawienia ECO lub
POWER). Prêdkoœæ obrotowa silnika jest regulowana za
pomoc¹ uk³adu elektronicznego i dobierana do aktualnych
warunków terenowych i obci¹¿enia. Zastosowane zosta³y
dwa oddzielne uk³ady hydrauliczne: jeden dla przek³adni
napêdowej, drugi dla obwodu zewnêtrznego i dla podnoœnika.
Mo¿liwe jest ustawienie 4 prêdkoœci obrotowych WOM:
540, 540E, 1000, 1000E.

Si³owniki hydrauliczne zapewniaj¹ udŸwig do 6200 kG.
Modele z serii Agrotron 400 TTV wyposa¿one s¹ w uk³ad
elektronicznego sterowania podnoœnikiem (EHR). Kierowca
ma mo¿liwoœæ sterowania podnoœnikiem przy u¿yciu dŸwigni
pod³okietnika PowerComV. W ci¹gniku zastosowano nowy
iMonitor steruj¹cy o prostej i intuicyjnej obs³udze. Jest on
obs³ugiwany przez terminal umieszczony w konsoli po
prawej stronie fotela kierowcy. Parametry pracy mog¹ byæ
zmieniane w trakcie pracy ci¹gnika przy u¿yciu wielo-
funkcyjnego pokrêt³a. Ten sposób obs³ugi wykorzystuje
zasadê dzia³ania, która jest obecnie stosowana przez
producentów najwy¿szej klasy samochodów osobowych.
Zastosowany system Comfortip zapewnia automatyzacjê
wykonywanej pracy i wzrost wydajnoœci. System umo¿liwia
zapamiêtanie i wywo³ywanie w sekwencji powtarzanych
czynnoœci (do 16 operacji). W komfortowej kabinie
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wszystkie dŸwignie i prze³¹czniki maj¹ zró¿nicowane
kszta³ty i kolory. Zosta³y one rozmieszczone z zachowaniem
logicznego podzia³u oraz zgrupowane w zale¿noœci od
funkcji i czêstotliwoœci u¿ywania. Przejrzysta deska
rozdzielcza znajduje siê w polu widzenia operatora.

Ci¹gniki s¹ wyposa¿one w ekologiczn¹, kompaktow¹
instalacjê klimatyzacyjn¹, która gwarantuje szybk¹ zmianê
temperatury, wymianê ch³odnego powietrza na recyrku-
lacyjne oraz zapobiega parowaniu szyb dziêki osuszeniu
powietrza. Niewielkie nadciœnienie w kabinie uniemo¿liwia
ponadto infiltracjê py³u lub szkodliwych substancji z zew-
n¹trz. Przyciemniane szyby i rolety przeciws³oneczne na
szybie przedniej i tylnej chroni¹ operatora przed nadmiernym
nas³onecznieniem. Klimatyzacja ch³odzi równie¿ schowek
na napoje.
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