DE NIEUWE 6145.4
UW NIEUWE KRACHTPATSER.
BESTE PRESTATIES
MAXIMAAL COMFORT
EXTREEM VEELZIJDIG

73.950 €
Inclusief Power pakket,
Excl. BTW en afleverkosten.

De nieuwe DEUTZ-FAHR 6145.4 klaart iedere klus.
Verspil geen tijd met het zoeken naar iets goeds, ga direct voor het beste en kies voor de DEUTZ-FAHR 6145.4 met het speciale Power
pakket. Dit pakket biedt u de nieuwste technologieën “Made in Germany” voor een betaalbare prijs. Met zijn uitgebreide uitrusting en
compacte afmetingen klaart de 6145.4 elke klus - zowel in het veld als op het erf. Binnenin de ruime MaxiVision-cabine zijn zelfs lange
werkdagen een plezier.

Afbeelding is bedoeld voor promotionele doeleinden,
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
DEUTZ-FAHR is een merk van

UW POWER PAKKET.
MaxiVision-cabine.

Bevestigingspunten.

• Krachtige airconditioning
• Comfortabele, onder hoek verstelbare
bestuurdersstoel
• Super stille- en trillingsarme cabine
• InfoCentrePRO instrumentenpanneel
• Optimaal rij-comfort dankzij
mechanische cabinevering
• Work-light paneel

•
•
•
•

Krachtige CAT 3 achterhef
120 l/min LS hydraulisch systeem
4 hydraulische ventielen achter
Elektr. bediende fronthef met
4200 kg hefvermogen en extra
elektr. bediend hydrauliek ventiel
voor
• Automatische trekmuil 38mm
• Verstelbare k80 kogel

Motor.
•
•
•
•

DEUTZ 4.1 motor met 144 pk
Passieve DPF met Stage V SCR
Twee motortoerentalgeheugens
Gemakkelijke toegang tot het luchtfilter en het opklapbare koelerpakket
• Gunstige onderhoudskosten dankzij
de lange onderhoudsintervallen

Transmissie.

Overige kenmerken

• ZF RCshift transmissie: Schakelen volledig electronisch per
drukknop, met manuele, semi- en volledig-automatische
mode – inclusief cruisecontrol en Stop&Go functie
• 6 Powershift standen en 5 versnellingen – 54+27 incl. kruip
• Instelbare 5-traps PowerShuttle
• Zeer efficiënt: 40 km/u @ 1224 omw./min.
• Standaard 4 aftakassnelheden (540/540E/1000/1000E)
• Adaptieve geveerde vooras met elektronische stabiliteitsen positie control.

•
•
•
•
•

4+2 Bosch hydraulische ventielen
Geveerde vooras met ASM systeem
Banden 480/70R28 en 580/70R38
Hydraulisch aanhangerremventiel
LED lichtpakket, met dubbele zwaailamp en
programmeerbaar licht-bedieningspaneel
• Glazen dakluik
• Automatische zij-stabilisatie

Technische gegevens

6145.4

AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Wielbasis

mm

Lengte (min)

mm

2.543
4.193

Hoogte (min)

mm

2.920

Breedte (min)

mm

2.456

Maximaal toelaatbaar gewicht voor @ 40 km/u

kg

4.700

Maximaal toelaatbaar gewicht achter @ 40 km/u

kg

8.400

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht @ 40 km/u

kg

11.500

De vermelde technische specificaties en afbeeldingen zijn richtwaarden. DEUTZ-FAHR streeft er altijd naar om producten aan te bieden die beter voldoen aan de eisen van de klant en behoudt
zich daarom het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving updates uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw DEUTZ-FAHRverkooppartner of een bezoek brengen aan deutz-fahr.com.
DEUTZ-FAHR is een merk van

