
PORA NA WYGRANĄ! 
W PULI SIEDEM MODELI DEUTZ-FAHR.  
 
Aby osiągnąć najlepsze efekty,  każde zadanie powinno być wykonywane we właściwej, czyli w 
najbardziej sprzyjającej porze. Właśnie teraz jest najbardziej korzystna pora by „wygrać los na 
loterii” i skorzystać z niepowtarzalnej promocji na ciągniki DEUTZ-FAHR. Sprzyja temu również 
dostępność finansowania fabrycznego SDF Finance z promocyjnym oprocentowaniem 0% do 5 
lat na wszystkie ciągniki objęte promocją. W promocyjnej „puli” znajduje się siedem modeli: 
 

 

AGROKID 230 
W promocji klimatyzacja GRATIS! 
 
Kompaktowy ciągnik o szerokości 1,36 metra, doskonały do różnego 
rodzaju prac w gospodarstwie, sadzie, winnicy oraz przedsiębiorstwach 
komunalnych. 
Charakterystyka: 

• ekonomiczny silnik o mocy 50KM, 

• uniwersalna skrzynia biegów 12+12, 

• mechaniczny rewers kierunku jazdy, 
• 3 prędkości tylnego WOM, 

• podnośnik tylny o udźwigu 1200kg. 
 

 

 

AGROPLUS Keyline F 70      
W promocji klimatyzacja GRATIS! 
 
Idealny ciągnik do sadów, ale nie tylko. Kompaktowa budowa oraz 
zwrotność modelu AGROPLUS Keyline F 70 świetnie sprawdza się w 
pracach komunalnych. 
Charakterystyka: 

• nowoczesna jednostka napędowa o pojemności 2,9 litra i mocy 
65KM, 

• skrzynia biegów 15+15 z prędkością maksymalną 40 km/h, 

• prędkości ekonomiczne wałka odbioru mocy, 

• podnośnik tylny o udźwigu 2700kg, 

• przestronna i komfortowa kabina. 
 

 

 

 
DEUTZ-FAHR 4090E     
88KM teraz tylko 93 000 zł*! 

 
Propozycja dla mniejszych gospodarstw: ciągnik DEUTZ-FAHR 4090E. Przeznaczenie to prace w 
obrębie gospodarstwa, w budynkach inwentarskich i w lekkich pracach polowych.  
Charakterystyka: 

• nowoczesny i ekonomiczny silnik o mocy 88KM, 

• wszechstronna skrzynia biegów 15+15 z prędkością 40 km/h, 

• wydajna pompa hydrauliki 50 l/min, 

• wałek WOM z prędkością ekonomiczną, 

• podnośnik tylny 3500kg z siłownikami wspomagającymi, 
• wersja z ramą lub komfortową kabiną. 

 



 

 

 
DEUTZ-FAHR 6130                           
Oszczędzasz nawet 23 000 zł*! 

 
DEUTZ-FAHR 6130 to czterocylindrowy ciągniki klasie średniej mocy dostępny w wersji z 
przekładnią TTV lub Powershift. Jego mocną stroną jest wszechstronność zastosowań od siewu, 
prac uprawowych i pielęgnacji po transport i prace z ładowaczem czołowym.   
Charakterystyka: 

• silnik Deutz o mocy 133KM, 

• rewers elektrohydrauliczny Powershuttle z regulacją i funkcją Stop&Go, 
• odpowiednio zestopniowana skrzynia biegów 30+30, 

• 3 półbiegi Powershift z funkcją automatycznej zmiany APS, 

• prędkości ekonomiczne tylnego wałka WOM, 

• mocny podnośnik tylny o udźwigu 7000kg. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165 
163KM teraz za 318 000 zł*! 
 
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165 RCshift 
Ze zrobotyzowaną skrzynią teraz za 333 000zł*! 
 
            

 

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165 to przemyślane wykorzystanie technologii aby maksymalnie 
zwiększyć wydajność oraz efektywność, przy jednoczesnym zredukowaniu czasu i kosztów pracy. 
Charakterystyka: 

• ekonomiczny silnik Deutz o pojemności 6 litrów i mocy 163KM, 

• skrzynia z 6 półbiegami Powershift w 5 zakresach, 

• kompaktowy, oryginalny podnośnik przedni, 

• oś przednia amortyzowana z możliwością rozłączenia amortyzacji, 

• amortyzowana kabina klasy premium 

• cztery prędkości tylnego WOM, w tym WOM ECO 

• koła rolnicze 650/65R38. 
Model DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165 RCshift  wyposażony jest w zrobotyzowaną skrzynię 
biegów Ultra ECO. 
  

 
 
 



 

 
DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250TTV WARRIOR 
Teraz z rabatem -45 000 zł*! 

 
Agrotron 7250 TTV WARRIOR to specjalny model z limitowanej edycji do mierzenia się z  
najtrudniejszymi zadaniami na polach i na drodze. LIMITOWANA EDYCJA. OSIĄGI BEZ LIMITU. 
Jego misją jest maksymalna produktywność  Misją tej limitowanej edycji ciągników są 
maksymalne osiągi bez limitu. 
Charakterystyka: 

• nowoczesny, niezawodny silnik Deutz o mocy 237KM, 
• bezstopniowy układ napędowy TTV z prędkością ECO, 

• oddzielny zbiornik oleju hydraulicznego, 

• iMonitor z dotykowym ekranem o przekątnej 12 cali, 

• mocny podnośnik tylny o udźwigu 10000kg. 

 
 
 
 
 
 

 

 
DEUTZ-FAHR AGROTRON 9340TTV 
Rabat -62 000 zł*  
lub auto prowadzeniem Agrosky z RTK 2cm 

 

 
Ciągnik AGROTRON 9340TTV stworzony dla największych. Ten ultranowoczesny, wysoce 
inteligentny ciągnik, cechuje się ogromną wygodą obsługi, automatyzacją rutynowych funkcji i 
najnowszą technologią. Jego misja to wybitne osiągi w każdej sytuacji .  
Charakterystyka: 

• mocny, wydajny silnik Deutz z dwoma turbinami i mocą 336KM, 

• bezstopniowy układ napędowy TTV z prędkością SUPER ECO, 

• oddzielny zbiornik oleju hydraulicznego, 

• wysokowydajna pompa hydrauliki Load-Sensing 210 l/min, 

• podnośnik tylny o udźwigu 12 000kg, 
• dopuszczalna masa całkowita 18 000kg. 

 

 
 
 
Nie zwlekaj promocja trwa do wyczerpania zapasów. Więcej szczegółów uzyskasz pod 
numerem telefonu: 606-691-977. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
*Podane w artości są wartościami netto.  



 


