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7250 TTV WARRIOR.
RUIGER DAN UW 
RUIGSTE DAG.



7250 TTV WARRIOR.
RUIGER DAN UW 
RUIGSTE DAG.

De nieuwe 7250 TTV WARRIOR is een speciaal, beperkt verkrijgbaar 
model voor de zwaarste klussen in het veld en op de weg. Zijn missie 
bestaat uit een maximum aan productiviteit – met een schitterend 
zwarte finish die onder de streep representatief is voor geweldige re-
sultaten. Deze visueel opvallende tractor levert 246 pk (181 kW) en 
wordt gekenmerkt door een reeks typisch Duitse eigenschappen: Top-
kwaliteit, precisiemachinebouw en betrouwbaarheid behoren tot de 
standaarduitrusting. Net zoals de geavanceerde technologie die kos-
ten drukt en tegelijkertijd het milieu beschermt. Innovatieve en intelli-
gente tractortechnologie waarborgt dat de 7250 TTV WARRIOR het 
juiste statement met betrekking tot uw professionaliteit vormt – ter-
wijl u geniet van het uitzonderlijke comfort van de MaxiVision 2-cabi-
ne. Intuïtieve bedieningselementen,precisielandbouwsystemen, inno-
vatieve concepten voor as- en remsystemen en bevestigingspunten 
voor de zwaarste werktuigcombinaties maken het beeld van een echt 
Special Edition-pakket compleet. Hoe taai het seizoen ook wordt, met 
de 7250 TTV WARRIOR is geen klus te zwaar.  

Opbrengst hydraulische installatie van maar liefst 160 l/min, hefvermogen van 
10.000 kg en vier PTO snelheden. Alles is mogelijk.

246 pk (181 kW) Deutz-motor: reageert onmiddellijk met een hoog startkop-
pel en aanzienlijk reservekoppel met maar liefst 5% minder brandstof- en Ad-
Blue-verbruik.

Hoog rendement: continu variabele TTV-transmissie voor een maximum snelheid 
van 60 km/u bij een lager toerental.

MaxiVision 2 cabine met nieuw ontworpen armleuning en 8“ of 12“ iMonitor. 
Maximaal comfort voor de beste rijcapaciteiten.



 

9340 TTV WARRIOR.
GEEN KLUS IS TE ZWAAR. 



 

De 9340 TTV WARRIOR vormt het krachtigste speciale WARRI-
OR-model aller tijden. Met deze tractor kunnen loonbedrijven en 
landbouwers op efficiënte en effectieve wijze zelfs de zwaarste klus-
sen aan. De ene na de andere. Zijn missie bestaat uit een superieure 
prestatie in elke situatie - zowel in het veld als op de weg. De 9340 
TTV WARRIOR (336 pk/247 kW) is een ultramoderne, zeer intelli-
gente grote tractor met een voortreffelijk gebruikscomfort, geauto-
matiseerde routinefuncties en de nieuwste technologie. Elk afzon-
derlijk component is uiterst innovatief van aard en vertegenwoordigt 
de beste optie die op de markt verkrijgbaar is: van de werklichten 
met 47.000 lumen, de comfortabele MaxiVision 2 cabine en de iMo-
nitor 2.0 tot en met de ultramoderne systemen voor precisieland-
bouw, een zeer efficiënte Deutz motor met de allernieuwste uitlaat-
technologie en continu variabele TTV-transmissies voor exacte 
snelheden van 0,2 tot 60 km/u bij een gereduceerd toerental. Aan-
vullende kenmerken omvatten een nieuw ontwikkelde asophanging, 
droge schijfremmen, een hefvermogen van 12.000 kg, een motorkap 
die elektrisch wordt geopend en een prachtig design. Dankzij dit alles 
kunt u uw taken vervullen voordat ze u uitputten. 

12.000 kg hefvermogen, 210 l/min pompopbrengst, drie PTO-snelheden: ontwor-
pen om elk werktuig aan te kunnen.

De 336 pk (247 kW) sterke Deutz motor: topprestaties met geavanceerde uitlaat-
technologie helpt u bij het volbrengen van elke taak.

Continu variabele TTV-transmissie met een snelheidsbereik van 0,2 tot 60 km/u 
bij een laag toerental. Perfecte precisie. 

De comfortabele MaxiVision 2-cabine met iMonitor 2.0, geautomatiseerde routi-
nefuncties en geavanceerde precisielandbouwsystemen. 



WAT MAAKT DE WARRIOR EEN 
WARRIOR?
Met zijn glanszwarte of origineel DEUTZ-FAHR groene uiterlijk is de WARRIOR van DEUTZ-FAHR ontworpen voor landbouw- en loonbedrijven die 
de hoogste eisen stellen aan zichzelf en hun technologie. Voor perfectionisten die geen compromissen kennen, die altijd hun uiterste best doen en 
het nooit opgeven, zelfs onder de meest zware omstandigheden. Voor individualisten die zich willen onderscheiden en hun hardnekkigheid aan de 
buitenwereld willen laten zien. DEUTZ-FAHR heeft een nieuwe standaard gezet qua technologie, design, superieur comfort tijdens het werk, het 
rijden en beheer van de werktuigen en speciale, klantgerichte werktuigen. WARRIOR is meer dan een naam voor een beperkte editie hoog preste-
rende tractoren. WARRIOR weerspiegelt het karakter van degene die met deze machine werkt. Rijden met een WARRIOR getuigt van het volgende: 
“Ik kan alles.”  

 

Uitlaat met roestvrij stalen afwerking (7250 TTV/9340 
TTV)

WARRIOR zwarte vloermat (7250 TTV/9340 TTV) Achterruit met dubbele beglazing (7250 TTV) Ledverlichting voor externe bediening (7250 TTV)

WARRIOR cabineledlampen voor en achter (7250 
TTV/9340 TTV) optioneel 

WARRIOR comfort-stoel (7250 TTV/9340 TTV) Automatische klimaatregeling (7250 TTV/9340 TTV)

WARRIOR ledlampen aan voorkant en glanszwarte finish  
(7250 TTV/9340 TTV)

WARRIOR dakverlichting met ledlampen (7250 TTV/9340 
TTV) standaard geleverd



Technische informatie en afbeeldingen dienen uitsluitend ter indicatie. Aangezien DEUTZ-FAHR zich voortdurend inzet om de functionaliteit en prestaties van zijn producten te verbeteren 
behouden wij ons het recht voor om wanneer dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving updates aan te brengen.

TECHNISCHE GEGEVENS 7250 TTV WARRIOR 9340 TTV WARRIOR

MOTOR 

Type  Deutz - TCD 6.1 L06 Stage IV  Deutz - TTCD 7.8 L06 Stage IV

injectie / druk   bar  1.600 2.000

Cilinders/Cilinderinhoud Aantal/cc  6 / 6.057  6/7.775

Max.vermogen (ECE R120)  kW/PK 181/246 247/336

Vermogen bij nominaal toerental (ECE R120) kW/PK 169/230 232/316

Nominaal toerental omw./min. 2.100 2.100

Maximaal koppel  Nm  942 1.372

Inhoud dieseltank l 400 600

Inhoud AdBlue-tank l 50 55

TRANSMISSIE 

Type  TTV  TTV

Technologie

cont. variabel 
 met drie besturingsstrategieën 

(AUTO/MANUEEL/PTO)

cont. variabel 
 met drie besturingsstrategieën 

(AUTO/MANUEEL/PTO)

HYDRAULISCHE HEFINRICHTING 

Max.hefvermogen (voor/achter)  kg  5.480 / 10.000 5.500/12.000

HYDRAULICA

Hydraulische Load Sensing-pomp l/min 120 (160)  160 (210)

Inhoud hydraulisch oliereservoir (apart) l 50 90

Hydraulische bedieningen aant.  4 (7 opt)  4 (8 opt)

CABINE

Type MaxiVision 2 MaxiVision 2

Aircosysteem    std   std  

Automatische klimaatregeling  opt   opt  

ISOBUS-interface (ISO 11783)   opt   opt  

iMonitor 2 (12.8“ display)   opt   opt  

Display "A"-stijl  WorkMonitor   WorkMonitor  

Gestoffeerde passagiersstoel  std   std  

Cabinevering type Pneumatisch   Pneumatisch

Comfortip  std  std  

GEWICHT EN BANDEN

Leeggewicht (min/max)  kg  8.700 11.800

Max. toegestaan totaalgewicht bij 40 Km/u  kg  14.500 18.000

Max.maat achterbanden   710/60R42 900/60R42
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DEUTZ-FAHR is een handelsmerk van  

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of bezoek deutz-fahr.com.

Dealer


