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INOVACE S ROZUMEM



Ředitelé farem a zemědělských fi-

rem poskytujících služby chtějí 

samozřejmě vydělávat. Nakonec 

p rá ce  j e  z á b av a ,  p o u z e  p o k u d 

přináší nějakou hodnotu – v tomto 

případě zisk. Abychom toto zajistili, 

musí dnešní ředitelé a vedoucí činit 

dlouhodobá rozhodnutí, kterými 

přímo ovlivňují hospodářské výs-

ledky svých podniků.

Rozhodnutí o nákupu nového stroje

je často dlouhý proces zahrnující 

jak vyhodnocování objektivních dat 

a informací, tak přijímání subjektivních 

doporučení  od přátel,  poradců 

a dalších důvěryhodných osob. Na-

konec je však rozhodnutí vždy založeno 

na racionální úvaze, která bere v potaz 

všechny faktory ovlivňující úspěch po-

dniku. Je proto dobré  se rozhodnout 

pro silnou značku s  takovou koncepcí 

zemědělské techniky, která se soustředí 

pouze na jednu věc – na úspěch jejích 

zákazníků – a jejíž nákladově efektivní 

technologie zároveň odpovídají prak-

tickým požadavkům provozu. A právě 

Agrofarm je příklad takové techniky, 

čerpající bohaté zkušenosti z více než 

80-letého technologického prvenství 

v oblasti výroby zemědělských strojů.
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AGROFARM: SNADNÁ

Komfortní, dobře vybavená kabina s tónovanými okny 

a sluneční clonou pro pohodlnou a příjemnou práci 

s traktorem. Ergonomické, lehce ovladatelné a dobře 

uspořádané ovládací prvky. Klimatizace na přání.

Skloněná kapota umožňuje perfektní výhled 

především na vpředu připojená zařízení. 

Bezpečná práce a manévrování 

i v nejmenších prostorách.

Nejnovější motory DEUTZ s elektronickým řízením 

motoru a možností uložení otáček motoru, vyznačující 

se ekonomickým provozem, vysokou spolehlivostí 

a rovnoměrným výkonem v celém spektru otáček. 

Živý motor s vysokým krouticím momentem 

a nízkou spotřebou paliva.

Na přání dodávaná integrovaná 

přední ramena se zvedací silou 

max. 1 800 kg a přední vývo-

dový hřídel s 1 000 ot./min. 

výrazně zvyšují použitelnost 

traktoru Agrofarm.

Schváleno pro 100% 

biodiesel – šetří peníze 

i životní prostředí



Univerzální třída traktoru

Nová řada traktorů Agrofarm je kon-

cipována speciálně pro pícninářské, 

polní, ale i další farmářské práce a nabízí 

konkrétní výhody v  kompaktní střední 

třídě: vysoká fl exibilita, nízké těžiště, 

výborná obratnost, perfektní přehled-

nost, manévrovatelnost, stejně tak 

jako maximální hospodárnost a pro-

duktivitu. To vše pak tvoří výborný 

poměr kvality a ceny. Agrofarm je 

univerzální traktor, který se dodává 

s praktickým zařízením. S hospodárný-

mi a spolehlivými motory DEUTZ ve 

dvou výbavových verzích odpovídá 

tento stroj požadavkům každého 

zemědělského podniku - malého 

i velkého. Díky různým variantám 

střechy kabiny a nízké světlé výšce 

stroje je Agrofarm vhodný i pro malé 

podniky s nízkým vjezdem do stáje. 

V praxi osvědčené převodovky,  profe-

sionální hydraulika a neporazitelně níz-

ké náklady na údržbu činí z Agrofarmu 

opravdový všestranný talent.
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Á CESTA K ÚSPORÁM

Výkonná hydraulika se zvedací silou až 5 300 kg. 

Až tři přídavné okruhy usnadňují práci a zvyšují 

použitelnost traktoru. Pohodlné ovládání 

pomocí samostatných pák.

Čtyřrychlostní vývodový hřídel – 

úsporný a efektivní při každé práci.

Dle požadavků praktického 

použití lze volit mezi moderní, 

plně synchronní převodovkou 

Synchronshift s 20 převody 

vpřed i vzad a převodovkou 

Duospeed se dvěma stupni 

pod zatížením a celkem 

40 převody vpřed i vzad. 

Při volbě převodovky ECO Speed 

je maximální rychlost dosažena 

při redukovaných otáčkách mo-

toru. Na přání a v závislosti 

na výbavě je možné dodat 

i elektrohydraulickou reverzaci 

s nastavitelnou citlivostí změny 

směru jízdy. Praktická tech-

nologie s výborným rozsahem 

rychlostních stupňů.

Vysoká manévrovatelnost 

je garantována velkým 

úhlem natočení kol o 55°. 

S minimálním poloměrem 

otočení pouze 3,55 m je 

Agrofarm snadno manévro-

vatelný i na těch nejmenších 

dvorech. Dynamické přední 

blatníky je možné 

dodat na přání.



KOMFORTNÍ PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ

Dnešní farmář se může spolehnout, 

že mu DEUTZ-FAHR poskytne kom-

fortní pracovní prostředí v každé 

třídě. Agrofarm nabízí velkoryse 

pojatou, ale stále kompaktní kabinu 

a ergonomické ovládání sjednocené 

do funkčních skupin podle barev. 

Příkladné pracovní prostředí: bezpečný 

a pohodlný přístup do kabiny skrze 

velké, do široka se otevírající dveře, 

široké protiskluzové schůdky, dostatek 

prostoru pro řidiče a perfektní výhled 

na všechny ovládací a kontrolní prvky.

Dodatečný komfort poskytuje vzdu-

chem odpružená pohodlná sedačka 

a nastavitelný volant.

Jasně strukturovaný a zřetelný přístrojový panel Agrofarmu.

Pracovní místo, jak má být – jednoduché, komfortní a ergonomicky uspořádané.

Elektrohydraulická reverzace s pěti stupni volby rychlosti reakce 

změny směru jízdy ještě více zvyšují komfort.

VÝHODY

Dobře informovaný

Jasný informační panel bez světelných 

odrazů poskytuje všechny potřebné 

informace o práci stroje a příslušenství.

Všechno v dohledu

Traktory Agrofarm jsou charakteri-

stické svou kompaktní nízkou stav-

bou a výbornou manévrovatelností.

Dobrý výhled do všech směrů umožňují 

úzké sloupky kabiny, úzká skloněná 

kapota a velké prosklení kabiny.

Vše pěkně po ruce

Veškeré ovládací prvky jsou umístěny 

pohodlně na pravé straně od řidiče. 

Vše je seskupeno do funkčních skupin 

a traktor je tak možné ovládat téměř 

intuitivně již po velmi krátkém čase. 

Každá funkční skupina má svoji bar-

vu, což eliminuje možnost  záměny

a zároveň z v yšuje  spolehl ivost . 

Netrvá to vůbec dlouho, zvyknout 

si na Agrofarm.

 

Prvotřídní klimatizace

Nejlepší klimatizace pro evropské pod-

mínky představuje spolu s topným sy-

stémem na horkou vodu ideální řešení 

pro naše podnebí.
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   Ergonomická a prostorná kabina  

 s výborným panoramatickým výhledem

   Všechny ovládací páky jsou snadno  

 dosažitelné

 Výkonné topení a ventilace

 Klimatizace dodávána na přání

 Malá výška vhodná i do stájí   

 s nízkými vjezdy

 Výborný výhled na stroje zapojené  

 na předních ramenech díky zešikmené  

 kapotě motoru

 Střecha s velkým střešním oknem pro  

 snazší práci s čelním nakladačem



Moderní motorové technologie od fi rmy DEUTZ s vysokotlakým 

vstřikováním a elektronickým řízením motoru.

Pracujte na plný výkon, a přesto šetřete po-

honné hmoty. Motory DEUTZ charakterizuje 

pověstná spolehlivost a ekonomický provoz. 

Ne nadarmo moderní farmáři očekávají úsporné, 

ale přesto výkonné motory i v  kompaktní třídě 

Agrofarmu. Vodou chlazené 4válcové turbo-

dieselové motory série 2012 se mohou pochlu-

bit kompaktním designem, rovnoměrným 

průběhem výkonu v celém spektru otáček a nízk-

ou spotřebou paliva. Díky osazení elektronickým 

řízením motoru s možností uložení otáček  

a moderním vysokotlakým vstřikovacím 

systémem (s tlaky až 1 400 barů) dosahují 

tyto motory výborné účinnosti a excelentních 

emisních hodnot. A díky 160litrové nádrži je 

všechno víc než připraveno na mnohahodinový 

pracovní den.

Vysoký krouticí moment a konstantní výkon

Motory Agrofarmu jsou charakteristické vyso-

kým krouticím momentem a relativně nízkými 

otáčkami. To znamená, že např. Agrofarm 430 

dosahuje maximálního krouticího momen-

tu od 1 400 do 1 800 ot./min., což umožňuje 

řidiči traktoru koncentrovat se na jízdu bez 

zbytečného řazení. Maximální výkon je dosažen 

již při 2 100 ot./min. Vysoký krouticí moment pak 

zajišťuje, že se traktor vždy spolehlivě rozjede - 

i s velkou zátěží a do kopce.

 Konstantní výkon a krouticí moment

 Vysoký vzestup krouticího momentu (dostatek  

 krouticího momentu již od nízkých otáček  

 zajišťuje spolehlivé rozjezdy i pod velkým  

 zatížením)

 Výkonné, a přesto fl exibilní, vodou chlazené  

 turbo motory DEUTZ s elektronickým řízením  

 motoru a pamětí pro uložení otáček motoru.

 Vysoká účinnost díky vysokotlakým   

 vstřikovacím čerpadlům BOSH

 Schváleno pro 100% biodiesel - šetří peníze

 i životní prostředí

VÝHODY
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 80 kW / 109 k

NAVÝŠENÍ VÝKONU

NÁRŮST KROUTICÍHO 

MOMENTU 35%

KONSTANTNÍ KROUTICÍ 

               MOMENT

KROUTICÍ MOMENT

 PŘI ROZJEZDU HOMOLOGOVANÝ 

KROUTICÍ MOMENT

k(kW)

SKRYTÁ SÍLA



SPRÁVNÝ PŘEVOD 
PRO KAŽDOU PRÁCI

Spolehlivé převodovky Agrofarmu 

v ynik nou především, pokud je 

traktor používán pro pícninářské 

práce. Je možné vybírat mezi třemi 

převodovkami:  plně synchronizovaná 

s 20 převody pro pojezd vpřed i vzad, 

převodovka se dvěma stupni pod 

zatížením a se 40 převody vpřed, 

vzad a pro Agrofarm 430 navíc ještě 

ekonomická ECO Speed převodovka 

taktéž se 40 převody vpřed i vzad.

ZF T4000/5000 - plně 

synchronizovaná převodovka

Nově vyvinutá plně synchronizovaná 

převodovka s 5 převody ve 4 skupinách 

(včetně plazivých rychlostí) se dodává 

podle přání zákazníka jak s mechanick-

ou, tak s elektrohydraulickou reverzací. 

Převodovka ECO Speed: Ekonomická 

i při 40 km/h 

Na přání dodávaná převodovka pro 

Agrofarm 430 se dvěma stupni pod 
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Elektrohydraulická reverzace dodávaná na přání.

Snadné řazení: převodovka DuoSpeed se 40 převody vpřed i vzad.

Komfortní výběr 4 rychlostí vývodového hřídele.

Hydraulická parkovací brzda (pouze u Agrofarmu 430 s 40/40 ECO Speed převodovkou).

DuoSpeed převodovka se dvěma stupni pod zatížením – T 5100, 40/40 

(Agrofarm 420, pneumatiky 480/70 R34)



   Nastavitelná elektrohydraulická                   

 reverzace.

   Bezúdržbové celoživotní spojky pro            

 řazení pod zatížením.

 Komfortní spojka přímo na řadicí               

 páce (pouze u verze s převody pod   

 zatížením).

   Samostatné brzdy na 4 kolech                  

 pro maximální výkon a bezpečné brzdění.

 Snadné řazení.

 Praktické odstupňování převodovky.

 3 verze převodovek: 15/15 nebo 20/20   

 Synchro Speed, 40/40 DuoSpeed nebo 40/40  

 ECO Speed se sníženými otáčkami motoru  

 při maximální  rychlosti 40 km/h  

 (pouze Agrofarm 430).

 VÝHODY
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zatížením a celkem 40 převody vpřed

i vzad má správnou rychlost pro každou 

práci, od 540 m/h až do 40 km/h.

Změna směru jízdy i bez spojky

Obě převodovky mohou být dovyba-

veny elektrohydraulickou reverzací 

s  nastavitelnými 5 stupni rychlosti 

změny směru jízdy. Ta umožňuje 

z m ě n u  s m ě r u  j í zd y  b e z  p o u ž i -

tí spojkového pedálu. Práce s nakla-

dačem se tak stává dětskou hrou. 

Společně s elektrohydraulickou rever-

zací je dodávána takzvaná komfortní 

spojka, která umožňuje rozpojení spoj-

ky pomocí tlačítka bez použití pedálu.

Bezpečné zabrzdění

Všechny Agrofarmy jsou dodávány

s nezávislými brzdami na všech čtyřech 

kolech. V případě Agrofarmu 430 

s ECO Speed převodovkou je dodává-

na také hydraulická parkovací brzda.

Hospodárnost i při 

nejvyšší rychlosti 40 

km/h díky sníženým 

otáčkám motoru.

40 km/h při snížených 

otáčkách motoru



VÝKONNÁ HYDRAULIKA PRO 
MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ NASAZENÍ

Agrofarm nabízí hydraulický výkon, 

na který se můžete spolehnout. Jsme 

si vědomi toho, že i kompaktní traktor 

musí zvládnout širokou škálu různých 

prací. Hydraulické čerpadlo o výkonu 

54 l/min doplněné odděleným hydrau-

lickým čerpadlem pro řízení poskytuje 

dostatek výkonu pro jakoukoliv práci.

Agrofarm je sériově vybaven mecha-

nickým ovládáním hydraulických ra-

men. Právě mechanické ovládání je 

obzvlášť úsporné a má své výhody při 

každém typu práce.

Přídavné okruhy pro jakoukoliv práci

Hydraulický výkon pro plné nasazení. 

Agrofarm může být vybaven až třemi 
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 Mechanické ovládání spodních hydraulických  

 ramen. 

 Spínání zadního vývodového hřídele možné 

 na obou zadních blatnících. 

 Elektrohydraulické spínání vývodových     

 hřídelí.

 4 různé otáčky vývodových hřídelí:   

 540/540E/1000/1000E.

 Otáčky vývodového hřídele v závislosti   

 na pojezdové rychlosti.

 Integrovaná jedno- i dvoučinná přední   

 hydraulická ramena.

 VÝHODY
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přídavnými hydraulickými okruhy. Ov-

ládány jsou pomocí samostatných pák 

a mohou být vybaveny i citlivou me-

chanickou regulací průtoku oleje. Vše je 

ukončeno dobře přístupnými hydrau-

lickými rychlospojkami.

Elektrohydraulicky spouštěný 

vývodový hřídel

Všechny verze Agrofarmu se dodávají 

standardně se 4 rychlostmi otáček vý-

vodového hřídele. Navíc jsou dodává-

ny s modulovaným spouštěním, tak 

aby nehrozilo poškození přídavného 

zařízení. Ovládání vývodového hřídele 

se provádí buď přímo z kabiny pomocí 

tlačítka, nebo na zadních blatnících.

Velmi silná hydraulická ramena se zvedací kapacitou až 5 300 kg umožňují používat i to nejtěžší přídavné zařízení.

Snadno přístupné a dobře uspořádané vývody pro hydraulické okruhy. Až 3 přídavné hydraulické okruhy.



ŠIROKÁ NABÍDKA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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1 2

3 4

5 6

Ač k o l i v  j e  s t a n d a rd n í  v y b ave n í 

Agrofarmu již velmi obsáhlé, nabízíme 

i přesto možnost rozšíření o další spe-

ciální a velmi žádané vybavení.

1 Přední  hydraulická  ramena

s předním vývodovým hřídelem 

Integrovaná přední ramena s max. zve-

dací silou 1800 kg. Přední vývodový 

hřídel s rychlostí 1000 ot./min.

2 Klimatizace   

Výkonná klimatizace zajišťující op-

timální podmínky v každém počasí se 

dodává na přání. 

3 Otáčky zadního vývodového hřídele 

v závislosti na rychlosti pojezdu  

Dodává se dodatečně ke standardní 

vývodové hřídeli. 

4 Střecha s  velkým prosklením pro 

práce s čelním nakladačem 

Díky velkému prosklení budete vždy 

dobře vidět na to, co nakládáte.

5 Držák předního závaží s  širokou 

škálou možností zatížení  

Ideální zatížení pro každou práci i v této 

třídě.

 

6 Až 3 hydraulické okruhy 

Na přání je možné traktory Agrofarm 

dovybavit až třemi přídavnými hydrau-

lickými okruhy.

Další možnosti dovybavení

•  Elektrohydraulická reverzace 

•  Jedno- a dvouokruhový systém

 vzduchových brzd

  

•   Možnost objednání traktoru 

 bez kabiny

• Přídavné osvětlení

• Vzduchem odpružené 

 sedadlo řidiče

•    Majáček 
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ÚDRŽBA JE JIŽ JEN 
OTÁZKA CHVÍLE

Rychlá denní údržba

Denní údržba nikdy nebyla rychlejší 

a snadnější. Stačí odemknout přední 

kapotu, která se sama otevře na píst-

kách. Všechna důležitá místa jsou ihned 

v  dosahu a údržbu je možné provádět 

bez jakéhokoliv nářadí. Kontrolu stavu 

motorového oleje je možné provést do-

konce i bez otevření kapoty.

Dlouhé servisní intervaly

Pravidelné servisní intervaly jsou tak 

dlouhé, že jsou skoro výjimkou. Motoro-

vý olej je nutné vyměnit pouze každých 

500 Mth. Seřízení ventilů se provádí 

jednou za 1 500 Mth. Převodový olej 

a filtry není třeba měnit dříve než 

za 1 200 Mth. To vše společně s  nízký-

mi cenami opotřebitelných náhrad-

ních dílů znamená snížení provozních 

nákladů na minimum.

Chladiče motorového 

a převodovkového oleje

Oba chladiče jsou vybaveny síťkou, 

kterou lze snadno vyjmout a vyčistit.

Expanzní nádržka 

na chladicí kapalinu

Nádržka je umístěna pohodlně nad 

motorem, kde lze pouhým pohledem 

zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny.

Vzduchový fi ltr

Filtr je snadno přístupný a lehce vyjíma-

telný. Díky odsavači prachu a hrubých 

nečistot je interval čištění velmi dlouhý.

Palivové fi ltry

Palivové filtry jsou přímo vybaveny 

odlučovačem vody a jsou pohodlně 

přístupné na straně motorového pro-

storu ihned po otevření kapoty.

Baterie

I baterie je jednoduše dostupná, aniž by 

bylo nutné použít jakéhokoliv nářadí.



JISTĚ A BEZPEČNĚ S ORIGINÁLNÍMI 
NÁHRADNÍMI DÍLY DEUTZ-FAHR
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Kontaktujte prosím svého nejbližšího 

DEUTZ-FAHR dealera – velmi rád 

z o d p o v í  ve š ke r é  Va š e  d o t a z y.

Originální servis je moudrá volba

Bez diskuze – mnoho lidí umí část závad 

opravit. Ale pouze Váš DEUTZ-FAHR dea-

ler zná Váš traktor skrz naskrz. A pouze 

Váš dealer má pravidelně školené mecha-

niky a odborníky dostupné na zavolání. 

Pouze dealeři mají speciální vybavení 

a diagnostické zařízení nutné pro pln-

ohodnotnou diagnostiku a prohlídku 

stroje. To vše Vám dává klid, že je o Váš 

stroj dobře postaráno.

Originální díly dávají smysl

Koupí stroje DEUTZ-FAHR projevujete 

důvěru v kvalitu naší značky. Proto

Vám doporučujeme používání origi-

n á l n í c h  n á h r a d n í c h  d í l ů .  Po u z e 

t y  odpovídaj í  standardům k val i t y

z n a č k y  D E U T Z- FA H R  a  g a r a n t u j í 

správnou funkčnost bez problémů.

DEUTZ-FAHR maziva

Doporučujeme Vám nové originální  

DEUTZ-FAHR maziva.  Vynikající  kva-

l i ta  těchto výrobků, které jsou navrženy 

speciálně pro stroje DEUTZ-FAHR,  zaji-

šťuje, že Váš traktor vždy dostane to, 

co potřebuje pro bezproblémový chod.

S cílem vyjít vstříc rostoucí poptávce po výkonné zemědělské technice byla v první polovině devadesátých let minulého století v Neplachově poblíž Českých Budějovic 
založena GARNEA. Od prvopočátku se tým mladých spolupracovníků soustředil na systematické rozvíjení obchodních vztahů a zejména na pečlivé naslouchání 
potřebám zákazníků. Díky nadšení a zaujetí pro věc získala společnost zakrátko významné postavení v tomto specifi ckém oboru. Pokud se rozhodnete dobře investovat 
prostředky do spolehlivosti, dlouhé životnosti a špičkového servisu německých traktorů DEUTZ-FAHR, jste na správné adrese.

w w w . d e u t z f a h r . c z

VÝHRADNÍ IMPORTÉR
PRO ČESKOU REPUBLIKU

GARNEA, a. s., Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko, tel. / fax: +420 387 986 413
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