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Z Á R U K A

JEDNIČKA NA EVROPSKÉM TRHU 

SPECIÁLNÍCH TRAKTORŮ 

Jednička na evropském trhu speciál-

ních traktorů – Agroplus V/S/F

Jedna modelová řada. Tři varianty. 

Nespočet různých modifi kací. Verze 

s kabinou i bez. Extrémně úzké i širší 

stroje s nízkým těžištěm. Výkonné tří 

a čtyřválcové turbomotory.

DEUTZ-FAHR Agroplus V/S/F je řada jedi-

nečných traktorů pro speciální použití 

v zemědělství i komunální sféře. Již něko-

lik desetiletí je DEUTZ-FAHR jedničkou v 

této oblasti a tuto pozici si neustálými 

inovacemi udržuje s náskokem i dnes.

Tři varianty, tři různá určení

Speciální traktory Agroplus se vyrá-

bějí ve 3 provedeních – V, S, F.  Agro-

plus V je nejužší ze jmenované trojice. 

Díky extrémní minimální šířce 111 cm 

a poloměru otočení pouhých 3,4 m je 

tento stroj vhodný především do vinic 

s úzkým sponem od 1,2 m.

Agroplus S je o něco širší sourozenec 

modelu V. Šířka stroje se pohybuje podle 

typu pneumatik mezi 122 a 144cm. Tento 

malý rozdíl ovšem významně přispívá ke 

stabilitě stroje. Agroplus S je tak vhodný

do vinic s klasickým sponem a do sadů.

Agroplus F je nejširší ze zmíněné trojice. 

Jeho obrovskou výhodou je právě šíř-

ka, která mu dodává vynikající stabilitu. 

Proto se tento model hodí do komu-

nální sféry, do sadů a do oblastí, kde 

je vyžadována malá šířka a přesto 

vysoká stabilita.

Tři nebo čtyři válce – máte na výběr

Všechny tři modely se vyrábějí jak v tří-

válcovém tak ve čtyřválcovém provede-

ní ve výkonovém rozsahu od 82 do 106 

k. Modely Agroplus V a S mají v nabídce 

dva 3válce o výkonu 82 a 90 k a tři 4válce 

o výkonu 85, 95 a 106 k. Model Agroplus 

F se nabízí pouze se slabším tříválcem 

a se jmenovanými čtyřválci.

Výbava jako u klasického traktoru

I přes velmi kompaktní rozměry jsou 

všechny 3 varianty vybaveny plnohod-

notnou traktorovou technikou. Nechybí 

tak výkonný hydraulický systém s tan-

demovým čerpadlem. Zadní tříbodový 

závěs má maximální zvedací kapacitu až 

3 000 kg, přední 1 500 kg. Traktory mohou 

disponovat až 5ti hydraulickými okruhy. 

Ovládací koncept celého traktoru je 

založen na několika jednoduchých prin-

cipech a nevyžaduje zdlouhavé školení. 

Ergonomické uspořádání všech prvků 

do funkčních skupin umožňuje ovládat 

traktor bezpečně a snadno.

Bohatá standardní výbava

Traktory DEUTZ-FAHR Agroplus jsou 

již ve standardu vybaveny bohatou 

výbavou jako je například 100% uzá-

věrka diferenciálu, výkonné topení, 

3 dvojčinné hydraulické okruhy a další. 

Na přání se dodává klimatizace, power-

shiftová převodovka, elektrohydraulická 

reverzace, přídavné hydaulické okruhy 

a spousta dalších výbavových prvků.

 

Traktory Agroplus V/S/F jsou špičko-

vé stroje se speciálním posláním, které 

si našly tisíce zákazníků po celém svě-

tě. Díky nespočtu modifi kací si každý 

může vybrat tu správnou verzi pro své 

specifi cké podmínky.

Dostatek hydraulického výkonu pro všechny aplikace

Ačkoliv jsou traktory Agroplus V/S/F velmi kompaktní, mají 

dostatek hydraulického výkonu na všechny typy speciálních 

aplikací. Maximální průtok hydraulického čerpadla je až 60 l/

min, což zcela dostačuje pro pohon i několika zařízení najed-

nou. Hydraulické vývody mohou být umístěny jak vzadu, tak 

mezi nápravami i vpředu – celkem může být traktor vybaven 

až 5ti vývody.

Zvedací kapacita zadního tříbodového závěsu je rovněž dosta-

tečně dimenzována. Zadní tříbodový závěs je schopen uzved-

nout až 3000 kg, přední až 1500 kg.

Zadní vývodová hřídel se dodává se třemi rychlostmi 540, 540 E 

a 1000. Přední vývodová hřídel je pak dodávána se standardní 

rychlostí 1000.

Plazivé převody

Hlavní převodovka
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Převodovka

ECO-Speed
40 km/h                1.850 1/min

Sériově úsporné, nadstandardně výkoné

Vodou chlazené turbodiesely v traktorech Agroplus V/S/F jsou v této 

traktorové třídě ojedinělé. Pokrokové elektronické řízení motoru 

umožňuje uložení otáček motoru do paměti a jejich následné vyvolá-

ní. Díky tomu se motor nachází stále v optimálních otáčkách při nízké 

spotřebě. K tomu přispívá i jedinečná výkonová křivka a průběh krou-

ticího momentu. Vysokotlaké vstřikování umožňuje dosáhnout kon-

stantního výkonu i krouticího momentu v širokém spektru  otáček.

Všechny modely se dodávají v provedení s tříválcovými a se čtyřvál-

covými motory. Podle určení stroje si tak zákazník může vybrat mezi 

lehčím a obratnějším provedením a provedením s vyšším výkonem 

pro těžší práce.

Malý na venek, velkorysý uvnitř

Speciální traktory jsou často kvůli svým rozměrům nepohodlné 

a ovládací prvky neprakticky umístěné. 

Traktory DEUTZ-FAHR Agroplus V/S/F jsou konstruované již od 

začátku tak, aby poskytovaly co největší míru komfortu – včet-

ně ergonomického ovládání stroje. Veškeré ovládací prvky jsou 

umístěné na pravém panelu v dosahu pravé ruky řidiče. Jejich 

umístění je intuitivní, což umožňuje obsluze plně se věnovat 

práci se zařízením.

Práce v sadu a ve vinici často vyžaduje dlouhé pracovní nasaze-

ní. Pracovní prostředí má pak přímý vliv na únavu obsluhy a tím 

i na kvalitu provedené práce. Kabiny všech Agroplusů jsou pro-

to maximálně prostorné a dostatečně vysoké. Dostatek výde-

chů větrání se stará o příjemné prostředí. Na přání dodávaná 

klimatizace potěší především v horkých letních dnech.

Správný převod pro každou práci

Speciální traktory Agroplus se dodávají se dvěma různými pře-

vodovkami. Základní varianta má celkem 30 převodů vpřed 

a 15 vzad. Jedná se o plně synchronizovanou převodovku s mož-

ností zařazení redukce. Pro náročnější zákazníky se dodává pře-

vodovka se 3 stupni řazenými pod zatížením. Obě převodovky 

dosahují maximální rychlosti 40 km/h při snížených otáčkách.

Na přání je možné dodat i elektrohydraulickou reverzaci. 

V případě volby převodovky s elektrohydraulickou reverzací je 

s traktorem dodán také unikátní systém Stop&Go, který umož-

ňuje bez nutnosti sešlápnutí spojkového pedálu zastavení 

a opětovné rozjetí. 

4040
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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 specifickém 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

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

GARNEA a. s., Středisko Prušánky, Prodejní a servisní centrum, Prušánky 132, 696 21

Typové označení 320 330 410 420 430

Provedení V / S / F V / S V / S / F V / S / F V / S / F

Motor 

Motor vodou chlazený turbodiesel 1000.3 WTI 1000.3 WTI 1000.4 WTI 1000.4 WTI 1000.4 WTI

Max. výkon (2000/25 EC) kW/k 60/82 66/90 63/85 70/95 78/106

Jmenovité otáčky ot./min. 2.200

Max. kroutÍcí moment Nm 310 340 320 373 390

Objem palivové nádrže s/bez předního TBZ l 54/31

Přídavná palivová nádrž l 25 u provedení V a S; 40 u provedení F

Kabina 

Konstrukce Odhlučněná bezpečnostní kabina, uložená na silentblocích

Výbava
Větrání, otevíratelné přední a zadní okno, stěrač vředu i vzadu, široký nástup, vnitřní osvětlení, 

čalouněné sedadlo, příprava na rádio, na přání klimatizace

Podvozek, brzdy, řízení

Pohon přední nápravy Centrální pohon

Uzávěrka diferenciálu vpředu/vzadu 100% uzávěrka vpředu i vzadu, elektrohydraulicky ovládaná

Řízení Hydrostatické, samostatné hydraulické čerpadlo, 26 l/min.

Hydraulický systém

Výkon čerpadla l/min (bar) 54 (190), na přání 60 (190) 

Zadní tříbodový závěs Kategorie II, zvedací kapacita 3.000 kg

Přední tříbodový závěs Kategierie II, zvedací kapacita 1.500 kg

Hydraulické okruhy 3, maximálně 5, dvojčinné, mechanicky ovládané, na přání elektricky

Vývodové hřídele

Umístění, ovládání Přední (na přání), zadní, elektrohydraulické ovládání

Otáčky přední/zadní vývodová hřídel Přední 1000; zadní 540/540E/1000

Převodovka

Synchrosplit ECO-Speed 30/15; plně synchronizovaná, mechanická, na přání elektrohydraulická reverzace; včetně plazivých převodů

Powershift ECO-Speed
45/45; plně synchronizovaná; 3 stupně řazené pod zatížením; mechanická, na přání elektrohydraulická reverzace; 

včetně plazivých převodů

Max. rychlost 40 km/h při redukovaných otáčkách

Rozměry, váhy, standardní pneu

Agroplus V 320 330 410 420 430

Výška/min.šířka/délka včetně předního i zadního TBZ/rozvor/hmotnost             mm 2.240/1.110/4.247-4.377/2027 (3válec), 2157 (4válec)/2.490 – 2.630

Poloměr otáčení                                           3,4 m 4,7 m

Agroplus S

Výška/min.šířka/délka včetně předního i zadního TBZ/rozvor/hmotnost             mm 2.240/1.220/4.247-4.377/2027 (3válec), 2157 (4válec)/2.490 – 2.630

Poloměr otáčení                                           3,4 m 4,25 m

Agroplus F

Výška/min.šířka/délka včetně předního i zadního TBZ/rozvor/hmotnost             mm 2.295/1.510/4.315-4.445/1990 (3válec), 2120 (4válec)/2.720 – 2.870

Poloměr otáčení 4,1 m 4,25 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

AGROPLUS V / S / F  320 • 330 • 410 • 420 • 430


