
O INCOMPARÁVEL.
O NOVO 5DS TTV DE VARIAÇÃO CONTÍNUA.



Novas dimensões.
O extremamente compacto 5DS convence com 
uma reduzida largura externa de apenas 1.369 mm.

Cabina confortável.
A nova cabina de 4 postes, com uma plataforma plana, 
oferece um interior espaçoso com dimensões externas 
compactas e garante uma excelente visibilidade para toda 
a área de trabalho.

Design poderoso.
As formas arredondadas da cabina evitam danos nas culturas 
e dão à nova Série 5DS TTV um design moderno e funcional, 
criando um contraste bem-sucedido entre a frente elegante e 
o capot exclusivo.

Potente sistema hidráulico.
Além da bomba Load Sensing de 100 l/min para o 
elevador e válvulas do distribuidor externo, uma 
bomba hidráulica independente abastece a direção com 
42 l/min. Estão disponíveis até nove dispositivos de 
comando dos distribuidores hidráulicos externos.

Motores FARMotion.
Os motores Common-Rail de 3 ou 4 cilindros de última geração 
foram especialmente projetados para uso agrícola e convencem 
devido ao design compacto, ao binário ideal e a uma potência 
máxima com baixo consumo de combustível.

Suspensão do eixo dianteiro.
A exclusiva suspensão do eixo dianteiro, com rodas 
independentes, é única nesta classe de trator. 
Assegura um elevado conforto de condução e 
segurança em todos os terrenos.

Apoio de braço MaxCom.
O novo apoio de braço multifunções MaxCom traz o 
conforto do comando dos tratores de alta potência para o 
trator especializado. Integrado no banco do operador, com 
uma largura de apenas 20 cm, oferece máximo conforto e 
ergonomia, e torna a operação fácil e intuitiva.

Transmissão TTV de variação contínua.
A potência do motor é transformada numa elevada produtividade do 
trabalho, de forma eficiente e fiável, sem perdas, com economia de 
combustível e de forma silenciosa. A velocidade máxima de 40 km/h 
é atingida apenas às 1.650 rpm. 

O PROTAGONISTA DE 
ALTO DESEMPENHO.
Máxima tecnologia e ergonomia num 
espaço reduzido.

Em vinhas ou pomares, na jardinagem e no paisagismo ou em trabalhos municipais – a 
elevada produtividade e a flexibilidade são os requisitos básicos para um trabalho eco-
nomicamente bem-sucedido. Nunca antes o desempenho, a produtividade e o conforto 
foram tão bem combinados num trator especializado como na nova Série 5DS TTV.  
A DEUTZ-FAHR apresenta um novo trator especial e inovador, que responde às neces-
sidades mais exigentes: transmissão TTV de variação contínua, máximo conforto de 
condução, facilidade de comando e um potente sistema hidráulico proporcionam uma 
produtividade sem precedentes.

A Série 5DS TTV tem uma vasta gama de configurações, tão variadas quanto as tarefas 
da fruticultura e da viticultura, e tão individuais e flexíveis quanto as necessidades de 
cada agricultor. Os pacotes individuais de equipamento e de sistemas hidráulicos podem 
ser configurados de acordo com a aplicação e o trabalho, todos com um objetivo em 
comum: reduzir as tarefas do do operador para que este se possa concentrar totalmente 
no seu trabalho.

O novo 5DS TTV – O novo padrão para tratores especializados.
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O DOMADOR DE 
TERRENOS.
O novo 5DS, com transmissão TTV de variação 
contínua, garante uma transmissão de potência 
optimizada em todas as situações.

A avançada tecnologia da transmissão garante uma distribuição eficiente da energia, tanto 
em terrenos planos como em terrenos inclinados. Não só o operador é significativamente 
aliviado, também o consumo é agradavelmente baixo, porque a transmissão do 5DS TTV  
combina o desempenho da transmissão mecânica com o conforto da hidrostática. A  
potência do motor é transformada numa elevada produtividade do trabalho, de forma 
eficiente e fiável, sem perdas de potência e com economia de combustível. A velocidade 
máxima de 40 km/h é atingida apenas às 1.650 rpm. 

O conforto operacional da nova transmissão TTV é inigualável. O operador só precisa 
ajustar a velocidade desejada e o trator acelera continuamente até atingir a velocidade 
pré-definida. O motor e a transmissão sincronizam-se automaticamente e operam, de-
pendendo da carga, sempre com a velocidade mais eficiente do motor. Isto é ainda mais 
fácil com o regulador de velocidade (Tempomat). A velocidade de trabalho é memorizada 
e acedida com um simples toque num botão. 

A operação da transmissão ocorre de forma intuitiva por meio do ergonómico joystick.  
Todas as funções importantes são controladas com toque de um dedo. O sentido de 
marcha também pode ser alterado com os botões, livremente programáveis, do joystick 
MaxCom. O operador pode configurar a transmissão de forma diferente de “ECO” (para 
consumo mínimo de combustível) a “Power” (para máximo desempenho). 
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Botões de toque e interruptores rotativos, claramente diferenciados,  
para um comando e uma operação intuitivos.

A ativação da suspensão do eixo dianteiro está convenientemente 
localizada no painel de comando MaxCom.

A mudança do sentido de marcha é realizada através da alavanca Powershuttle, 
com reatividade ajustável, à esquerda do volante.

O comando confortável e intuitivo num novo nível.

TUDO SOB CONTROLO.

O posto de condução também foi redesenhado. O objetivo era definir a posição sentada 
e de trabalho ideais para o operador. O novo apoio de braço multifunções MaxCom,  
integrado no banco do operador, impressiona com seu joystick ergonómico e uma  
disposição clara dos comandos. Assim, o apoio de braço multifunções permite realizar 
confortavelmente todo o trabalho com equipamentos dianteiros, laterais ou traseiros com 
o antebraço apoiado. 

Ao trabalhar com equipamentos dianteiros, a mão esquerda permanece no volante e a 
mão direita controla o joystick. O joystick inclui o comando do sistema hidráulico dian-

teiro e do elevador dianteiro, o comando da velocidade e várias funções programáveis, 
tais como a mudança de direção, através de três botões programáveis. Para monitorizar 
o trabalho dos equipamentos traseiros, o operador dispõe de um segundo joystick para 
operar os distribuidores hidráulicos traseiros e as funções programadas. Na secção central 
do apoio de braço MaxCom, encontramos também o comando do motor, da transmissão 
e da tomada de força.
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A maior oferta de espaço na sua classe: 
mais conforto, menos stress.

1.  O painel de instrumentos informa o operador, em tempo real, sobre o estado operacional do trator através de painéis digitais e analógicos.
2. O comando do sistema de ar condicionado é facilmente alcançado e está localizado num painel no teto da cabina.
3. O piso plano da cabina oferece mais espaço para as pernas e uma posição otimizada dos pedais e do banco do operador.

O LÍDER.

Interior espaçoso – compacto por fora. Esse foi o objetivo para o desenvolvimento da nova cabina de 4 postes da nova 
Série 5DS TTV. O perfil arredondado da estrutura confere à cabina uma aparência moderna, permite uma boa visibi-
lidade em todas direções e protege a vegetação ao passar entre as linhas estreitas das culturas. Graças à transmissão 
TTV compacta e rebaixada, a plataforma da cabina tem um piso plano. Isso facilita a entrada e a saída do operador, 
proporciona mais espaço para as pernas e permite uma ótima posição dos pedais e do banco. 

O volante, para maior conforto do operador, é facilmente ajustável, tanto em altura como em inclinação, através de 
um pedal na base da coluna de direção. O painel de instrumentos, integrado com a direção, segue rigorosamente 
as variações de inclinação, permitindo a melhor visibilidade dos instrumentos a todos os operadores, seja qual for a 
sua estatura. O painel de instrumentos tem dois indicadores analógicos, para o conta-rotações e o velocímetro, e o 
InfoCenterPro com um écran de alta resolução de 5” informa claramente o operador sobre o estado operacional do 
trator. O operador recebe assim todas as informações em tempo real e pode programar os processos de trabalho. 
No lado esquerdo e direito do InfoCenterPro estão localizados os comandos para ativar as funções automáticas, tais 
como a suspensão do eixo dianteiro, o Auto DT (4RM automático) e a direção rápida SDD, assim como a alavanca 
do travão hidráulico de estacionamento (HPB) e um suporte para telemóvel. Um banco do operador com suspensão 
pneumática e um rádio multimédia podem ser adquiridos como equipamentos opcionais. O operador dispõe de tudo 
o que precisa para executar seu trabalho de maneira confortável e eficiente. 

O para-brisas de peça única, incorporado no teto da cabina, tem vidros generosamente grandes para uma excelente 
visão de todas as áreas de trabalho. Está também disponível a opção de para-brisas com abertura frontal. Graças a 
um sistema especial de filtragem e de compensação da pressão, integrado no novo teto, a cabina cumpre todas as 
normas da classe IV para a proteção do operador, eliminando a necessidade de equipamentos de proteção individual.
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Os equipamentos utilizados na viticultura e nos pomares não só requerem uma potência 
hidráulica cada vez maior, mas sua operação também se está a tornar cada vez mais 
complexa graças às operações combinadas. É por isso que a DEUTZ-FAHR redesenhou 
completamente o sistema hidráulico da nova Série 5DS TTV. 

Para atender às exigências das vinhas e pomares, bem como em outras áreas de apli-
cação, podem ser instalados na parte traseira até cinco distribuidores auxiliares de dupla 
ação com comando eletro-hidráulico. Na frente, estão disponíveis quatro distribuidores 
auxiliares de dupla ação. A quantidade de óleo e o caudal são programáveis individual-
mente para cada distribuidor, de modo a que possam ser utilizados repetidamente para 
trabalhos de rotina. O elevador traseiro com comando eletrónico tem uma capacidade 
de elevação de 2.600 kg. O elevador dianteiro, disponível em opção, tem uma capaci-
dade de elevação de 1.500 kg. 

O TRATOR COM 
FORÇA ADICIONAL.
Líder da sua classe em potência hidráulica.
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O comando do elevador hidráulico traseiro e da tomada de força é feito 
através de botões nos guarda-lamas traseiros.

Elevador traseiro com comando eletrónico, com uma capacidade 
de elevação de 2.600 kg.

Cinco distribuidores auxiliares de duplo efeito com comando eletro-
hidráulico para facilitar a utilização dos equipamentos.

Pronto para tudo.

O TRABALHADOR INCANSÁVEL.

Não importa qual das quatro configurações hidráulicas é selecionada: O elevador e as 
válvulas externas são sempre abastecidos por uma potente bomba Load Sensing de  
100 l/min. Está também disponível um circuito hidráulico independente, com uma  
bomba de 42 l/min, para uma direção assistida suave. 

O novo DEUTZ-FAHR da Série 5DS TTV também se distingue devido ao equipamento 
da tomada de força. Está disponível, de série, com três velocidades da TDF: 540 rpm, 

540ECO e 1.000 rpm, com ativação eletrónica modulada. A ativação e desativação da 
tomada de força, de acordo com a posição do equipamento, também é de série. Em 
opção, estão disponíveis a TDF sincronizada, um veio estriado intermutável da TDF e a 
TDF frontal com 1.000 rpm.
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Em opção, a Série 5DS TTV está disponível com uma exclusiva suspensão dianteira, com 
rodas independentes e comando ativo. O inovador sistema de suspensão funciona sempre 
em função da velocidade de condução e do ângulo de viragem. Os sensores fornecem a 
unidade de comando, continuamente, com os dados relevantes. Uma solução ideal, quando 
se trabalha com despampanadeiras ou outros equipamentos que trabalham ao longo das 
linhas das videiras. Dependendo das condições de trabalho, o sistema eletrónico controla 
os amortecedores em tempo real e adapta-os, em termos de rigidez e amortecimento, 
à situação do terreno. As vibrações são reduzidas com muito mais eficiência do que até 
então. O operador trabalha com mais conforto e segurança. 

A Série 5DS TTV vem equipada de série com um sistema de estabilização da oscilação 
AntiDive (anti afundamento) e um sistema de estabilização lateral AntiRoll (anti capota-
mento). A estabilização da oscilação aumenta a segurança durante a travagem, evitando 
a descida repentina da frente do trator e, consequentemente, uma excessiva transmissão 
de peso para o eixo dianteiro. Isso reduz a distância de travagem, especialmente durante 
travagens repentinas. A estabilização lateral adapta a rigidez do amortecedor ao ângulo 
da direção e à velocidade de avanço. Nas curvas, a suspensão externa fica mais rígida do 
que a interna, o trator permanece em equilíbrio e as oscilações perigosas são limitadas. 
A ativação automática da tração às quatro rodas e dos bloqueios 100% do diferencial 
garantem a melhor tração em todas as condições do solo. Em opção, está disponível um 
diferencial traseiro de ativação automática para melhorar ainda mais tração e a estabilidade. 
O travão de disco em banho de óleo às quatro rodas faz parte do equipamento de série.

SUSPENSÃO DO EIXO 
DIANTEIRO.
Conforto de condução e segurança em todas 
as superfícies.
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Tecnologias de ponta para todos as exigências.

1.  O sistema de arrefecimento redesenhado, o fluxo de ar otimizado e o filtro de ar Powercore apoiam a eficiência do motor.
2. Exclusivo sistema DOC. Cumpre todas as normas de emissão num sistema compacto sem AdBlue.
3.  O depósito de combustível integrado no eixo dianteiro pode ser abastecido com o capot fechado. O depósito de combustível adicional 

está localizado por baixo do chassis.

A MÁQUINA EFICIENTE.

Os modernos motores FARMotion de alto desempenho, especialmente projetados para o uso agrícola, debitam 
um binário ideal e uma potência máxima, com consumo de combustível extremamente reduzido. Estão dispo-
níveis motores diesel CommonRail de 3 ou 4 cilindros, comandados eletronicamente, com turbocompressor e 
intercooler, pós-tratamento de gases de exaustão DOC e ventoinha viscosa, com potência entre os 88 e os 113 hp 
(65 a 83 kW).

O binário e a potência foram projetados para as aplicações mais difíceis. Além disso, os novos motores são 
extremamente económicos no consumo de gasóleo. O design compacto não só permite um capot baixo e uma 
excelente visão para a frente, mas também uma excelente manobrabilidade. Graças à tecnologia de ponta do 
motor, são cumpridas todas as normas internacionais de emissão (Nível de emissões III B). O máximo desem-
penho em tratores especiais: Mesmo a 2.200 rpm, o FARMotion alcança sua potência máxima (115 ou 113 hp). 
Todos os componentes do motor, tais como radiadores, ventiladores, tubos e filtros, foram projetados para  
serem tão compactos quanto possível e com uma disposição que permite a manutenção fácil. O novo filtro 
de ar PowerCore de dois estágios, que a pedido, pode ser complementado com um coletor de poeiras. Os 
radiadores de alumínio compactos e leves (motor, óleo hidráulico, ar condicionado) são extremamente fáceis 
e rápidos de limpar. O depósito de combustível tem capacidade para 85 litros. Isso significa que até mesmo o 
mais potente da Série 5DS TTV pode trabalhar durante longos períodos sem necessidade de reabastecimento. 
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DATOS TÉCNICOS
5DS TTV

5090DS TTV 5100DS TTV 5090.4DS TTV 5105DS TTV 5115DS TTV

MOTOR

Fabricante / Modelo SDF / FARMotion

Nível de emissões Stage3B (Tier4i)

Cilindros / Cilindrada unitária N° / cm³ 3 / 2.887 4 / 3.849

Turbo intercooler �

Potência máxima (ECE R120) kW / PS 65 / 88 71 / 97 65 / 88 75 / 102 83 / 113

Potência no regime nominal (ECE R 120) kW / PS 61,5 / 83 67 / 91 61,8 / 84 71,5 / 97 79 / 107

Binário máximo Nm 354 369 354 408 435

Regime de binário máximo rpm 1600

Regulação eletrónica do motor �

Capacidade do depósito de combustível l 85

Capacidade do depósito de gasóleo com elevador frontal + TDF l 65

TRANSMISSÃO TTV 
VARIAÇÃO CONTÍNUA

Fabricante / Modelo SDF / T3500 CVT

Número de áreas 2

Velocidade máxima km / h ou rpm 40 @ 1650

PowerZero �

Tempomat N° 2+2

Estratégias de condução (Auto / Manual / PTO) �

Eco / Power Control �

Powershuttle eletro-hidráulico �

SenseClutch com 5 níveis reatividade �

TDF TRASEIRA

Comando eletro-hidráulico �

TDF 540 / 540ECO / 1.000 �

TDF 540 / 540ECO e TDF sincronizada �

TDF FRONTAL
Comando eletro-hidráulico �

TDF 1.000 �

EIXOS E TRAVÕES

Dupla tração com comando eletro-hidráulico �

Bloqueio dos diferenciais com comando eletro-hidráulico �

Auto DT (4RM Automática) �

Sistema de travões às 4 rodas �

HPB (travão de estacionamento hidráulico) �

Travão hidráulico para reboque �

Direção assistida com bomba independente l / min 42

Sistema de direção rápida SDD �

Ângulo de viragem do eixo 60°

SUSPENSÃO DO 
EIXO DIANTEIRO

Amortecimento adaptativo (Active Self-Levelling) �

Anti-Dive (Anti afundamento) / Anti-Roll (Anti capotamento) �

DTC (Differential Traction Control) �

DATOS TÉCNICOS
5DS TTV

5090DS TTV 5100DS TTV 5090.4DS TTV 5105DS TTV 5115DS TTV

ELEVADOR DO 
HIDRÁULICO

Elevador traseiro com comando eletrónico (EHR) �

Capacidade de elevação traseira kg 2.600

Sistema hidráulico frontal �

Capacidade de dianteira kg 1500

SISTEMA 
HIDRÁULICO

Bomba Load Sensing (série) l / min 100

Tomadas hidráulicas dianteiras, retornos livres incluídos (opcional) min-máx 13

Tomadas elétricas N° 2

Joystick eletrónico de comando proporcional para controlo hidráulico traseiro �

Distribuidores eletro-hidráulicos traseiros (de série) N° 4 (8)

Distribuidores eletro-hidráulicos traseiros (opcional) N° 5 (10)

CABINA

Cabina com 4 pilares com perfis arredondados e piso plano �

Cabina montada sobre Hydro Silent-Block �

InfoCentrePro (ecrã de 5”) �

Comfortip (gestão de cabeceira) �

Coluna da direção regulável com pedal �

Banco do operador com suspensão pneumática �

Apoio de braço de comando multifunções MaxCom �

Instalação de ar condicionado �

Luzes de presença e piscas LED com perfil fino �

Faróis de trabalho de halogéneo �

Faróis de trabalho LED (4.ª geração) �

Sistema de filtragem cat. 4 �

DIMENSÕES 
E PESOS

Pneus dianteiros (de série) 240 / 70R16

Pneus traseiros (de série) 360 / 70R24

Comprimento do suporte de pesos dianteiro ao braço do
elevador traseiro na posição superior

3.539 3.669

Largura total 1.369

Altura ao topo da cabina 2.420

Altura do centro da roda ao teto da cabina 1.870

Altura livre ao solo 306

Distância entre eixos 2.086 2.216

Peso em vazio total 3.030 3.160

Carga máxima admissível 4.800

As dimensões podem variar de + / - 10 mm. Os dados técnicos e as imagens são meramente indicativos. 
A DEUTZ-FAHR reserva-se o direito de fazer atualizações a qualquer momento sem aviso prévio.

� Equipamento de série  � Equipamento especial
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Para mais informações, contacte o seu concessionário DEUTZ-FAHR ou visite deutz-fahr.com. 

DEUTZ-FAHR é uma marca da 

Concessionário DEUTZ-FAHR
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