
7250 TTV WARRIOR.
EDIÇÃO LIMITADA.

DESEMPENHO SEM LIMITES.
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7250 TTV WARRIOR.
Sinta a potência. Tome o comando. 

O 7250 TTV WARRIOR é uma edição limitada do modelo da Série 
7 para profissionais agrícolas que querem o melhor em termos de 
tecnologia, design e qualidade. Concebido para as mais exigentes 
operações no campo e na estrada, este modelo é fornecido com 
equipamento exclusivo e com 3 anos de garantia - disponíveis 
apenas para este modelo de edição limitada, o 7250 TTV WARRIOR.

Tecnologia superior na Série 7.

 A potência da Série 7 é, de facto, muito aparente. Os lendários motores 
DEUTZ com até 263 cv (194 kW) fornecem ao 7250 TTV WARRIOR 
uma capacidade de tracção superior. A transmissão ZF de variação 
contínua proporciona um ajuste preciso da velocidade, imbatível 
para operações de trabalho na estrada e no campo e uma excelente 
eficiência em termos de consumo de combustível.

Carisma majestoso em preto brilhante.

 Potência que se vê e se sente. Com o design inconfundível em preto 
brilhante e o tubo de escape com cobertura em aço inoxidável, o 
7250 TTV Warrior possui um carisma poderoso e incomparável. 
(como opção, disponível também em verde 
 DEUTZ-FAHR clássico.)

Melhor iluminação, melhor visibilidade:  
O pack de iluminação WARRIOR.

 O pack de iluminação opcional WARRIOR,  que pode ter até 16 faróis 
de trabalho LED e iluminação principal em XÉNON, permite operar em 
quaisquer condições climatéricas e lidar até mesmo com as condições 
de visibilidade mais exigentes com precisão e em segurança.
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7250 TTV WARRIOR.
Sinta a potência. Tome o comando. 

Interior da cabina com design ainda mais 
exclusivo.
Para lhe permitir sentir a potência e superioridade de condução do 
7250 TTV WARRIOR, está disponível um banco de pele exclusivo e o 
tapete WARRIOR em preto.
 

Preparado para todos os equipamentos.
Engate fácil de todos os equipamentos, com rapidez, segurança 
e precisão: Todos os modelos 7250 TTV WARRIOR ESTÃO 
equipados com 3º ponto hidráulico e barras inferiores 
WALTERSCHEID. Isto para não falar da possibilidade de montar até 
sete distribuidores auxiliares de comando electrónico, ligação 
PowerBeyond e tomada ISOBUS.

Mais fiável do que nunca:  
3 anos de de garantia. 

 O 7250 TTV Warrior pode manipular 
quase tudo. Sem "ses" e "mas".  
Por este motivo, e pela primeira vez, a DEUTZ-
FAHR está a oferecer 3 anos de garantia em 

todos os modelos desta edição especial (máx. 3.000 horas de 
funcionamento), sem franquia, juntamente com o contrato de 
manutenção obrigatório (termos e condições no verso). Isto 
significa que a DEUTZ-FAHR, com o seu 7250 TTV Warrior, oferece-
lhe um nível único de fiabilidade operacional que supera todas as 
obrigações legais. 
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DEUTZ-FAHR
LUBRICANTSO seu concessionário DEUTZ-FAHR:
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DADOS TÉCNICOS 7250 TTV

MOTOR

Tipo Deutz - TCD 6.1 L06 4V Tier 4i

Pressão/injecção de combustível Deutz Common Rail/2000 bar

Cilindros/cilindrada N.º/ccm 6/6 057

Potência máx. boost (ECE R-120) kw/cv 194/263

Potência homologada (2. 000/25 CE) kw/cv 190/258

Potência máxima (ECE R-120) kw/cv 175/238

Potência nominal (ECE R-120) kw/cv 174/236

Velocidade nominal do motor rpm 2100

Binário máximo Nm 934

Binário máximo com boost Nm 1.009

Capacidade do depósito de combustível l 380

Capacidade do depósito de AdBlue l 50

TRANSMISSÃO

Tipo Transmissão de variação contínua (TTV) com velocidade máxima 60 km/h

Velocidade máx. 40 km/h @ 1357/@1760 (HD)

HIDRÁULICO

Capacidade de elevação máxima (frente/trás) kg 4500/10,000

SISTEMA HIDRÁULICO

Circuito hidráulico de centro fechado com sensor Standard

Capacidade do depósito de óleo hidráulico (separado) l 50

Distribuidores Número 4 (7 opc.)

CABINA

Cabina MaxiVision Standard

Ar condicionado Standard

Ar condicionado automático Opcional

Apoio de braço com controlo MaxCom Standard

Interface ISOBUS (ISO 11786) Opcional

iMonitor 2.0 (visor 12,8“) Opcional

Monitor de trabalho Standard

Banco do passageiro almofadado Standard

Suspensão da cabina Tipo Mecânica ou pneumática
Gestão de operações no final das cabeceiras 
-  Comfortip

Standard

PESO EM VAZIO

Peso mín/máx total sem carga kg 8200 - 9100

PESO MÁXIMO PERMITIDO A 50 KM/H

Peso total máximo permitido kg 13.500

Os dados técnicos e imagens são meramente indicativos. A DEUTZ-FAHR,  no seu esforço por oferecer produtos que melhor satisfaçam as necessidades dos seus clientes, reserva o direito 
de efectuar alterações a qualquer momento e sem aviso prévio.

Recomendamos a utilização de  
lubrificantes e fluídos de refrige-
ração originais.

DEUTZ-FAHR é uma marca de  
deutz-fahr.com

Único, e apenas para o 7250 TTV WARRIOR

• Três anos de garantia (máx. 3.000 horas de funcionamento)
• Sem franquia
• Contrato de manutenção obrigatório
• Aplicável em toda a Europa*

*excepto Albânia, Andorra, Bósnia-Herzegovina, Macedónia, Sérvia-Montenegro
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