Finansowanie 0% na 5 lat dla modeli 7250 oraz 9340 TTV WARRIOR.
DEUTZ-FAHR Agrotron 7250 oraz 9340 TTV WARRIOR określane jako twardziele do najtrudniejszych
zadań to ultranowoczesne, wysoce inteligentne ciągniki cechujące się automatyzacją rutynowych
funkcji i najnowszą technologią. Główne elementy to wysokowydajny, ekologiczny silnik Deutz
najnowszej technologii Stage V, bezstopniowa przekładnia TTV, komfortowa kabina MaxiVision 2,
interfejs iMonitor 3.0 oraz system rolnictwa precyzyjnego, pamięcią uwrocia i ISOBUS.
Teraz dostępny jest specjalny program finansowania fabrycznego dla modeli 7250 oraz 9340 TTV
WARRIOR w systemie rat zmiennych, umożliwiający dopasowanie oferty do potrzeb:
• okres finasowania 5 lat,
• odsetki 0%,
• opłata manipulacyjna 0%,
• udział własny wartości netto już od 10%,
• raty kwartalne lub półroczne,
• podatek VAT płatny w 3 miesiącu,
• pożyczka lub leasing operacyjny.
Powyższa oferta dotyczy ograniczonej ilości maszyn.
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silnik Deutz 246KM / 181kW
przekładnia bezstopniowa TTV
amortyzacja osi przedniej
podnośnik przedni EHR 5480kg
WOM 540E-1000-1000E, AutoWOM
hydraulika Load-Sensing 160 l/min
4 obwody, regulacja czasu i wydatku
podnośnik tylny EHR 10000kg
amortyzowana kabina MaxiVision 2
iMonitor 3 z ekranem 12 cali
fotel pneumatyczny, światła LED
system nawigacji Agrosky RTK 2cm
dopuszczalna masa całkowita 14,5t

AGROTRON 9340 TTV WARRIOR
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silnik Deutz 336KM / 247kW
przekładnia bezstopniowa TTV
amortyzacja osi przedniej
podnośnik przedni EHR 5800kg
WOM 540E-1000-1000E, AutoWOM
hydraulika Load-Sensing 210 l/min
4 obwody, regulacja czasu i wydatku
podnośnik tylny EHR 11700kg
amortyzowana kabina MaxiVision 2
iMonitor 3 z ekranem 12 cali
fotel pneumatyczny, światła LED
system nawigacji Agrosky RTK 2cm
dopuszczalna masa całkowita 18t

Ilość ciągników objętych promocją ograniczona. Powyższa publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy
wykorzystywać jej, ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych Dilerów Deutz-Fahr.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 §
1 Kodeksu Cywilnego.

Zainteresowany? Zadzwoń i zapytaj o ofertę 89 645 29 59

