
DEN NYA 8280 TTV.

8280 TTV



Driftsäkerhet.
Den nya 8280 TTV är #AlwaysOnYourSide för 

att trygga din framgång. Tillverkningen i DEUTZ-

FAHR LAND förenar överlägsen prestanda, 

högsta kvalitet och innovativ tysk teknologi.

Oavsett arbetsuppgift förblir den nya 8280 TTV 

din trygga partner.

Dynamik och kraft.
Du är #AlwaysOnTask för att utföra arbetet. 
Med den starka 287 hk dubbelturbomotorn, max 
körhastighet på upp till 60 km/h och en max 
tillåten totalvikt på 16000 kg, 2-varvs frontkraftut-
tag och en framaxel med torra skivbromsar, är 8280 
TTV en ytterst snabb och kompetent traktor. 
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Din starka, tillförlitliga och uppkopplade arbetsmaskin. 
 

DEN NYA 8280 TTV.

DEN NYA 8280 TTV.
#AlwaysOnTractor



Uppkoppling.
Du är #AlwaysOnTrack när du behöver det. Med ett flertal nya 

innovationer som SDF Fleet Management och den nya high 

tech SR20 mottagaren med Skybridge-teknik, blir den nya 

8280 TTV en effektiv och precisionsstyrd arbetsmaskin.

Komfort.
Med långa arbetsdagar är du  
#AlwaysOnBoard. Den intelligenta framax-
elfjädringen, den fjädrande förarhytten, den 
optimerade klimatkontrollen och det nya 
LED-belysningspaketet med 50000 Lumen, 
gör den nya 8280 TTV så komfortabel att 
du aldrig vill stiga ur.
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Har du ofta långa arbetsdagar? Du är ”AlwaysOn” för att få arbetet 
utfört och då måste också traktorn vara ”AlwaysOn”.
 
Den nya 8280 TTV är en driftsäker, stark och uppkopplad  
arbetsmaskin med perfekt teknologi, både för den professionella 
lantbrukaren som en maskinstation. Traktorn sätter ny standard för 
förarkomfort, transportprestanda och dynamiska köregenskaper. 
Den kraftfulla DEUTZ TTCD 6,1 motorn med dubbelturbo levererar 
mer kraft vid lägre motorvarvtal. 

Tack vare förhållandevis låg egenvikt på 9,5 till 10,3 ton uppnås ett 
marknadsledande vikt/effekt-förhållande på 33 kg/hk. Den tillåtna 

totalvikten är hela 16 ton både för 40, 50 och 60 km/h-versionerna, 
vilket ger en nyttolast på hela 6,5 ton - unikt i denna storleksklass.

Med ett brett utbud av utrustningsalternativ kan 8280 TTV skräd-
darsys efter olika kunders behov, från fältarbete till transportkörn-
ing, från vallodling till industriell användning. Dessutom lämpar sig 
8280 TTV utomordentligt väl för allround användning på maskinsta-
tioner. Nya funktioner ger högre förarkomfort och idealiska för- 
utsättningar för långa arbetsdagar bakom ratten. Nya ”Smart 
Farming” teknologier, som SDF Fleet Management eller SR20 mot-
tagaren, gör att 8280 TTV är väl rustad för framtiden.

DEN NYA 8280 TTV.
#AlwaysOnTractor



Innovativ tysk teknik.  
 

Med nya traktorn 8280 TTV, tillverkad i Lauingen, är DEUTZ-FAHR 
serie av högkapacitetstraktorer komplett. Traktorn har designats och 
utvecklats för att bli den kraftfullaste och mångsidigaste traktorn i 
din maskinpark och för att klara de mest skiftande uppdrag under 
alla tänkbara förutsättningar och tider. Produktionen sker i Europas 
modernaste traktorfabrik, med kvalitetskomponenter från de bästa 
underleverantörerna, och just därför uppnår 8280 TTV en driftsäker-
het som aldrig tidigare upplevts.

I kombination med de innovativa Smart Farming Systems ger  
8280 TTV förutsättningar för ännu effektivare användning, både i fält 
och vid transport. Traktorn blir din tillförlitliga partner som optimerar 
det ekonomiska utfallet av dina insatser.
Och om du skulle behöva support? Då finns kompetent DEUTZ-FAHR 
Service till förfogande med hjälp och råd eller snabb och effektiv  
service samt reservdelsförsörjning.  

TILLVERKAD I DEUTZ-FAHR LAND.
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DRIFTSÄKERHET
#AlwaysOnYourSide
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DRIFTSÄKERHET
#AlwaysOnYourSide

 Högteknologiskt “Made in Germany”.

• Höga kvalitetskrav
• Original reservdelar med premiumkvalitét
• Snabb och effektiv reservdelsförsörjning
• Punktliga leveranser - världen över
• Stort produktutbud
• Prisvärt
• Fjärrsupport för snabbb service

  Vi sätter en ny standard avseende produktionseffektivitet och kvalitet.

DEUTZ-FAHR SERVICE. 

Inte bara nära, utan även snabbt 

 



Är du #AlwaysOnTask?
Då behöver du det rätta 
stödet. Den nya 8280 TTV är 
din kraftfulla arbetsmaskin 
med den perfekta teknikmixen 
för alla typer av arbeten. 
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DYNAMIK & KRAFT
#AlwaysOnTask



DYNAMIK & KRAFT
#AlwaysOnTask
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Dubbelturboteknik. 
 

EN KRAFTFULL MOTOR

DYNAMIK OCH KRAFT - 9

Dubbelturbo och EGR. 

 Högeffektiv DEUTZ-motor.

 Lättåtkomliga kylare och luftfilter.

 Motorprestanda.

8280 TTV är utrustad med en 6-cylindrig DEUTZ-motor försedd med 
dubbelturbo och 6,1 liter cylindervolym. Motorn är byggd för max-
imal prestanda och bränsleeffektivitet. Med hjälp av det toppmod-
erna Common-Rail-insprutningssystemet uppfylls avgaskraven för  
Steg V. Den oljesmorda insprutningspumpen arbetar med insprutnings- 
tryck på upp till 2000 bar, vilket optimerar bränsleförbränningen och 
ger optimal motorrespons och dynamisk motorkaraktär. Det stora 
varvtalsområdet med konstant vridmoment ger utomordentliga 
kraftreserver och möjlighet att köra på låga motorvarvtal och därmed 
spara mycket bränsle.

För att reducera kväveoxid-emissionerna är avgassystemet försett 
med ett efterbehandlingssystem med diesel-partikelfilter samt 
SCR-system (Selektiv Katalysisk Reduktion). Oljebytesintervallen är 
1000 driftstimmar, den servicevänliga designen underlättar daglig 
tillsyn och gör att underhållsarbetena utförs snabbare och enklare. 
Den tysta och lugna gången i motorn ökar förarkomforten och skonar 
även omgivningen.



 Sense Clutch PowerShuttle.  Max Com körspak.  El-hydraulisk inkoppling av fyrhjulsdrift och 
diff.-spärrar.
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Den nya steglösa SDF T7780 transmissionen är resultatet av många års erfarenhet från ut-
veckling och tillverkning av steglösa transmissioner. Den nya transmissionen som monteras 
i DEUTZ-FAHR LAND i Lauingen, sätter ny standard avseende verkningsgrad och köregen-
skaper. Med den intelligenta kombinationen av en steg-planetväxel, en kopplingsenhet samt 
två hydrostatenheter, erhålls en oerhört effektiv kraftöverföring med mycket låga effektför-
luster.

8280 TTV imponerar med mycket kraftfull acceleration, mjuk inbromsning och snabba reak-
tioner vid belastningsförändringar. Enkel uppbyggnad med två automatiskt styrda hastig- 
hetsområden ger automatisk, mjuk och ljudlös växling från lägsta till högsta körhastighet.
Med den intelligenta transmissionsstyrningen arbetar transmissionen effektivt och kraft-
fullt under alla tänkbara förhållanden. 60 km/h uppnås redan vid 1830 r/min, 40 km/h er-
hålls redan vid 1220 r/min, vilket gör att transportkörning med 8280 TTV blir både tyst och  
ekonomiskt. 
Den robusta konstruktionen, kombinerad med låg vikt, lugn gång, enkel åtkomst för under-
hållsarbeten och hög andel mekanisk kraftöverföring, är grundpelarna för komfort och dyna-
mik i 8280 TTV.

Höjdpunkter 
 

• Två automatiskt styrda hastighetsområden
• Komfortabla köregenskaper
• Hög verkningsgrad 

 – kombination av olika teknologier 
 – hög andel mekanisk överföring 
 – få hydrauliska komponenter

Garanterad hög verkningsgrad. 
 

ENERGISNÅL 
TRANSMISSION.

 El-hydraulisk kraftuttagsinkoppling. El-hydraulisk inkoppling av fyrhjulsdrift och 
diff.-spärrar.
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 SDF T7780 TTV egenutvecklad transmission.



För högre produktivitet. 
 

MÅNGSIDIG HYDRAULIK
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Med en maximal lyftkraft på hela 11 000 kg för den bakre trepunkts- 
lyften, kan 8280 TTV hantera alla typer av burna och delburna 
redskap. För att ge maximal flexibilitet finns flertaliga utrustnings- 
alternativ av tipputtagsventiler för 8280 TTV, alla är elektroniskt 
styrda med genomflöde på upp till 140 l/min. Baktill kan upp till 
fem tipputtagsventiler erhållas, därutöver kan fronten förses med två  
tipputtagsventiler. Höjdpunkt: Alla ventilerna kan styras propor-
tionerligt. På joysticken finns dessutom en manöverknapp för att  
samtidigt kunna styra en åttonde ventil.

För maximal produktivitet, komfort, sikt över redskap och draganord-
ning, kan 8280 TTV förses med antingen mekaniska eller automa-
tiska stabiliseringsstag, slirningsreglering via radarsensor, hydraulisk 
toppstång, samt externa manöverknappar för tipputtagsventiler och 
trepunktslyft.   

Power beyond uttagen kan erhållas med antingen standard eller  
s k ”Flat Face”-snabbkopplingar. Max oljeflöde är upp till 210 l/min. 
8280 TTV är som standard utrustad med ett ”CLEAN OIL” hydraul-
system med en uttagbar oljemängd på hela 90 liter. Här blir inga 
problem att hantera de mest krävande redskap eller vagnar.  

För högre produktivitet. 
 

MÅNGSIDIG HYDRAULIK
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 ”Flat Face”-snabbkopplingar för säker och droppfri anslutning

5450 kg lyftkraft i frontlyften och 2-varvs frontkraftuttag

 Bakre trepunktslyft med stort lyftområde 



UPPKOPPLING
#AlwaysOnTrack



Den nya 8280 TTV är 
#AlwaysOnTrack. Med 
SDF Guidance och SDF 
Fleet Management 
underlättas arbetet och 
produktiviteten ökas. 

UPPKOPPPLING - 15

UPPKOPPLING
#AlwaysOnTrack



Smart Farming  välkommen till nästa nivå.  
 

8280 TTV kan utrustas med den senaste teknologin för Autostyr- 
ning och telematik. Autostyrning ökar förarkomforten och förhindrar 
förarstress under långa arbetsdagar på fältet. Dessutom reduceras 
kostnaderna för bränsle, slitdelar och insatsvaror, eftersom traktor 
och redskap arbetar exaktare och utan onödiga överlappningar mel-
lan kördragen. Med de nya uppkopplingsmöjligheterna från DEUTZ-
FAHR har nu kommunikationen mellan maskin och gårdskontor 
förenklats. Med SDF Fleet Management har nu kunden alltid full 

kontroll på den nya 8280 TTV. Då systemet används kan ägaren följa 
traktor och redskap på en karta, var än ekipaget befinner sig i världen. 
Dessutom kan avverkning och t ex förbrukningsdata övervakas i real-
tid. Systemet kan även användas av återförsäljaren för att planera in 
service- och underhållsarbeten samt avläsa ev felkoder. Som tillägg 
kan även ägaren varnas om traktorn körs utanför ett definierat om-
råde.     
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DEN NYA 8280 TTV ÄR HELT 
UPPKOPPLAD
.

Hödpunkter 

 

• iMonitor3 som central monitor för samtliga 
funktioner  
– Innefattar Autostyrning med Auto-Turn,  
   Xtend, kameror o s v 

• SR20 GNSS mottagare, för olika korrektions-
signaler  
– inklusive Skybridge

• Fullt integrerade ISOBUS-funktioner  
– Inklusive sektionskontroll för 200 sektioner 
och TIM

• Datautbyte via tillförlitlig datakommunikation 
– Inklusive Agrirouter

• Fleet Management för övervakning av traktor-
data och dokumentation

• – Inklusive ett års licens



Den nya generationen 
autostyrning. 
 

ISOBUS. 
 

Autostyrning reducerar kostnaderna för insatsvaror, ökar kom-
fort och kapacitet samt garanterar högsta precision. I den nya 
8280 TTV kan du tryggt bestämma vilken precision du har behov 
av. 

SR20
SR20 är den nya GNSS-mottagaren som är speciellt utvecklad 
för Autostyrning. Integrerat i mottagarboxen sitter en IMU, i 
vilken accelerations- och rörelsevärden avkänns via ett 3-axels 
gyroskop. Därigenom avkänns och kompenseras även mini-
mala traktorlutningar, vilket säkerställer högsta styrprecision. 
Autostyrningen arbetar nu ännu säkrare vid användning av 
RTK NTRIP-signal: CTM-enheten innefattar ett 4G Multi-net 
SIM-kort, vilket automatiskt ställer in sig på bästa tillgäng- 
liga mobilnät. Om signalen ändå avbryts, ser Skybridge till att 
precisionen bibehålls. Den nya SR20 är, förutom för GPS- och 
GLONASS-satelliterna, även kapabel att hantera signaler från 
det nya europeiska GALILEO-systemet, detta innebär att ett 
mycket större antal satelliter står till förfogande.

Med elektroniken till hjälp kan redskapen arbeta säkrare, 
produktivare, exaktare och effektivare. Med iMonitor3 
som central styrenhet (UT) kan föraren styra, övervaka 
och uppdragshantera alla typer av ISOBUS redskap. Mån-
ga funktioner står till kundens förfogande som stand-
ard, utan aktiveringskostnad. Som standard ingår t ex 
AUX-N (knapptilldelning av redskapsfunktioner), TC-GEO  
(hantering av tilldelningskartor) samt TC-SC (sektionskon-
troll för delbreddsavstängning av upp till 200 sektioner). 

TRACTOR IMPLEMENT MANAGEMENT (TIM)
Som första traktortillverkare på marknaden har DEUTZ-
FAHR blivit TIM-certifierade. TIM möjliggör tvåvägskom-
munikation mellan traktor och redskap. Med TIM kan 
redskapet automatiskt styra vissa funktioner på traktorn, 
som t ex körhastighet, tipputtagsventiler, trepunktslyft 
och kraftuttag. TIM är nyckeln till ökad effektivitet, högre 
komfort och bättre arbetsresultat.

  Den nya SR20 mottagaren för korrektionssignaler från Egnos, TopNet Global C 
eller RTK.

 SDF Guidance Autostyrning. 

 ISOBUS och TIM.

 ANSLUTNING- 17



With agrirouter

External Service Provider

Adviser

Dealer

Farmer

Contractor

External Data-Exchange Platforms

Machinery Manufacturer

App Provider

Food Processing Industry

Input Companies

  Med Agrirouter kan information säkert och okomplicerat bytas mellan 
olika maskiner, jordbruksprogram, tillverkare och företag.

  Anslut din 8280 TTV till din återförsäljare för snabb och säker support.  SDF Fleet Management ger ägaren kontinuerlig full kontroll från hemmakontoret.
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With agrirouter

External Service Provider

Adviser

Dealer

Farmer

Contractor

External Data-Exchange Platforms

Machinery Manufacturer

App Provider

Food Processing Industry

Input Companies

Optimera arbetsförloppen och öka effektiviteten. Genom att ansluta traktorn till kontoret, 
eller annan källa, kan arbetet ute på fältet förenklas för föraren. Med våra nya kommunika-
tionsmöjligheter kan relevanta data tryggt förvaltas och ekipaget övervakas konstant. 
Viktigt: Kunden är alltid i centrum och har alltid full kontroll över alla data. 
 

Med det nya SDF Fleet Management systemet erbjuder SDF ett skräddarsytt telematik 
system för att enkelt övervaka och hantera maskindata. Våra kunder – oavsett om det är  
lantbrukare, maskinstationer eller annan entreprenör, så har ägaren alltid full kontroll på trak-
tor, arbete och maskindata.

Den webbläsarbaserade SDF Fleet Management-applikationen är den centrala plattformen 
för hantering av telematik maskindata för alla DEUTZ-FAHR maskiner. Maskindatan överförs 
i realtid via mobilt internet, så att ägaren, från kontoret, kan analysera och ev korrigera så att 
maskinen används på ett optimalt sätt. I kartvyn kan samtliga olika maskiners position och 
status visas. Även historiska data kan tas fram och analyseras. Ägaren kan även lägga in ett 
virtuellt ”staket” för maskinen, och får då ett varningsmeddelande om maskinen skulle kom-
ma utanför detta område, t ex vid stöld. Ev störningsmeddelande eller felkoder kan överföras 
till återförsäljaren för snabb och säker support och förhindrande av skador. På så sätt kan 
onödiga stillestånd undvikas.
Dra fördel av dessa funktioner och bäst av allt - Med den nya 8280 TTV ingår ett års  
användande av SDF Fleet Management.

Effektiv datahantering blir allt viktigare för att optimera arbetsprocesser både ute på fältet 
och hemma på gården. För att underlätta datahantering och -utbyte använder SDF standard 
filformat. Ägare har alltid full översikt och kontroll att data överförs på ett samordnat sätt. 

Agrirouter är en universell plattform för tillförlitlig och neutral datakommunikation mellan 
maskiner, jordbruksprogram, tillverkare och företag. Med agrirouter förenklas datautbytet 
genom ett trådlöst utbyte av uppdragsdata och applikationskartor. Detta underlättar den 
operativa driften, minskar den administrativa bördan och förbättrar lönsamheten. Agriroutern 
överför bara datan men sparar den inte. Som neutral instans löser den ett av grundproblemen 
för det digitala lantbruket, nämligen att alla partners använder dataformat som kan utbytas, 
bearbetas och användas av alla parter. Varje användare lägger upp och konfigurerar sitt eget 
kostnadsfria Agrirouterkonto. 
Här ställs in vilka som ska få tillgång till datan. Förteckning över vilka som f n är anslutna samt 
mer information om Agrirouter finns på: www.myagrirouter.com. 
8280 TTV är som standard, redan från fabrik, utrustad med den hårdvara som krävs. Mot-
svarande komponenter kan erhållas som efterutrustning till befintliga DEUTZ-FAHR traktorer.

Alltid uppkopplad. 

 SDF Fleet Management ger ägaren kontinuerlig full kontroll från hemmakontoret.
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Data Management



KOMFORT
#AlwaysOnBoard



Har du ofta långa arbetsdagar? 
Du är ”AlwaysOnBoard”? 
Den nya 8280 TTV är så 
komfortabel att du ogärna vill 
stiga av. 
 

KOMFORT - 21

KOMFORT
#AlwaysOnBoard



Underlättar förarens arbete. 
 

HÖGSTA FÖRARKOMFORT.

Den nya 8280 TTV är en arbetsmaskin med en fantastisk förarkomfort 
även vid de mest krävande arbetsförhållande. För att ge en angenäm, 
bekväm och produktiv arbetsmiljö finns här luftfjädrad förarhytt,  
klimatkontroll, en rymlig och ombonad förarplats med högkvalitativa 
inredningsmaterial. Tydligt uppmärkta manöverspakar och knappar 
sitter ergonomiskt placerade, den tydliga och logiska  informationen 
gör traktorns användning enklare och säkrare. Förarhytten är helt 
avskild från den nydesignade motorhuven. Därmed förhindras att 
värme, vibrationer och buller överförs till förarhytten, vilket bidrar till 
den höga komforten.
Tack vare den nya MaxView-framrutan, de stora sidorutorna och 
bakrutan har föraren alltid bra överblick och kontroll på tillkopplade 

redskap. För optimal sikt vid mörkerarbeten finns som tillval LED be-
lysningspaket med hela 50000 Lumen ljuseffekt. 
Den nya, analog/digitala InfoCentrePro instrumentpanelen med 
färg och TFT-teknik ger tydlig och översiktlig information. För snabb 
åtkomst till traktorinställningarna i iMonitor3 finns som tillval en  
Mini-MMI med snabbvalsknappar.      

För att förbättra ventilationen och förarkomforten i MaxiVision- 
förarhytten, har klimatsystemet modifierats och optimerats. Nya 
luftstyrningar är placerade över fläkthusen, vilka reducerar ljudnivån 
och styr luftflödet bättre. Två extra luftmunstycken i rattkonsolen 
har införts för att ytterligare förbättra luftfördelningen.
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HÖGSTA FÖRARKOMFORT.

KOMFORT - 23

 Förbättrad klimatkontroll, tystare och effektivare.

 Infästningsskena för redskapsmonitor.

 Ny integrerad DAB antenn + radio med fyra högtalare och integrerad handsfree 
funktion i  InfoCentrePro.

 Beprövad DEUTZ-FAHR design. Tydligt färgmarkerade manöverelement för intuitiv 
betjäning.

Höjdpunkter 

 

• Integrerad DAB antenn+ radio med handsfree och 
bluetooth

• USB smartphone laddare
• Smartphone hållare
• Infästningsskena för extern redskapsmonitor
• Klimatkontroll med extra luftmunstycken
• Kylfack
• Komfort-lädersäte med aktivt klimatsystem och 

23o vridskiva
• Fullt justerbart MaxCom-armstöd
• Bekvämt instruktörssäte med läderklädsel
• Luftfjädrad förarhytt



iMONITOR3.

iMonitor3 är den centrala övervaknings- och manöverboxen för alla vik-
tiga funktioner på traktorn och redskapet. Häri ingår traktorinställningar, 
automatiskt styrsystem, ISOBUS-styrning och datahantering. iMonitor3 
är mycket användarvänlig och tack vare antireflektionsskiktet är bilden i 
displayen alltid perfekt. Med modern pekskärmsmanövrering och (som 
tillval) en MMI-snabbvalspanel blir iMonitor3 ännu enklare att hantera: 
ett stort antal funktioner och inställningar blir praktiskt och bekvämt 
tillgängliga. Hjälpfunktioner med textrutor och tydliga funktionssym- 
boler och logisk menystruktur gör att alla förare finner sig snabbt till-
rätta. Om det ändå skulle uppstå frågetecken finns även en fjärrsupport 
att tillgå. Till 8280 TTV finns två displaystorlekar att tillgå, antingen den 
största traktormonitorn på marknaden med 12” eller den mindre med 
8” display.

  ISOBUS-manövrering i iMonitor3 – enkel och univer-
sell manövrering av ISOBUS-redskap.

  iMonitor3: Finns i två displaystorlekar, båda lika 
användarvänliga.

   Alla funktioner för automatiskt styrsystem är 
integrerat i iMonitor3.

 Integrerad kamera med automatisk fullbildsvisning  
    (t ex vid backning) för bättre överblick och säkerhet.

   XTend: Displaybilden i iMonitorn3 kan avbildas i 
bärbar läsplatta. 

 All viktig information är lätt överskådlig med fyra 
displayfönster.

  TC-Geo för att hantera tilldelningskartor är standard 
i 12” iMonitor3. 

• iMonitor3 är den centrala manöverenheten med följande 
funktioner integrerade 
– Traktorinställning 
– SDF Guidance 
– SDF Data Management 
– ISOBUS 
– Comfortip vändtegsautomatik 
– Upp till 4 kameror 
– Xtend funktion

Höjdpunkter 

En monitor för alla funktioner. 
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  Upp till 4 kameror kan anslutas.





När nätterna åter blir längre. 
 

NATT SOM DAG.
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När nätterna åter blir längre. 
 

NATT SOM DAG.

KOMFORT - 27

 Den nya LED-belysningen på 8280 TTV lyser upp omgivningen

 LED-blinkers ger ökad säkerhet och snyggare design

 LED-färd- och arbetsbelysning för bättre sikt och större siktområde

Långa arbetsdagar med 8280 TTV blir båda säkrare och bekvämare. 
Den övre raden av arbetsljus tänds automatiskt då motorn startas 
och lyser upp området framför traktorn. För att få ännu bättre sikt 
vid transportkörning kan 8280 TTV beställas med komplett LED-färd- 
belysning. Förutom blinkers, broms- och positionsljus är då även  
huvudstrålkastarna av Bi-LED i detta belysningspaket.
För att även fältarbetet ska bli säkert och bekvämt har DEUTZ-FAHRs 
konstruktörer utvecklat kraftfulla arbetsbelysningspaket för 
8280 TTV. Som första traktor i detta segment kan 8280 TTV  
förses med inte mindre än 23 st LED-arbetsljus. LED-lamporna ger 

en avsevärt klarare och bättre belysning än halogen eller Xenon 
och ger fullt utrustad ett ljusflöde på hela 50 000 Lumen. Arbetsl-
jusen manövreras enkelt via en smart arbetsljuspanel på den högra  
”B”-stolpen. Traktorn har även en s k ”kom hem” funktion, vilken 
aktiveras med ljustutan direkt efter att motorn stoppats. Då förblir 
arbetsljusen och belysningen i backspegeln tända under en begrän-
sad tid. Nu kan föraren tryggt stiga ur traktorn och lämna uppställ- 
ningsplatsen.



Innovativt broms- och fjädringssystem. 
 

ALLTID SÄKER - ÄVEN VID 60 KM/H.

 Torra skivbromsar i framaxeln för maximal bromseffekt.  Trappsteg på framaxeln för att underlätta rengöring och underhållsarbeten.

 Tryckluftsfjädring för förarhytten.  Intelligenta släpvagnsbromssystem för ökad säkerhet.

För att uppnå högsta produktivitet krävs optimala köregenskaper, 
både vid fält- och transportkörning. Detta gäller vid max körhastighet 
likaväl som vid körning i svår terräng samt vid körning med tunga 
redskap. 8280 TTV är den enda traktorn i detta segment som kan 
utrustas med torra skivbromsar i framaxeln. Med denna utrustning är 
traktorn godkänd (i vissa länder) för 60 km/h och 16 ton tillåten to-
talvikt. Nyttolasten kan uppgå till 6500 kg, vilket gör att den tillåtna 
totalvikten inte överskrids även med de tyngsta redskap.

Dessutom kan 8280 TTV förses med intelligenta släpvagnsbromssys-
tem. Det hydrauliska släpvagnsbromssystemet är av typ 2-krets, var-
vid släpvagnar med eller utan ”MR”-godkännande (EU direktiv) får 
användas. Det avancerade trycklufts-släpvagnsbromssystemet ger 

optimal bromsförmåga och ger dessutom information om släpvagns-
bromsens kondition. 

Andra unika egenskaper för denna traktorklass är framaxelfjäd- 
ringen och bromskraftsförstärkaren. Den intelligenta, adaptiva  
framaxelfjädringen ger traktorn stabilare och komfortablare körn-
ing – oberoende av körhastighet. Det innovativa ”antinig”-systemet 
stabiliserar fjädringssystemet vid inbromsningar och ökar på så sätt 
säkerheten. Bromskraftsförstärkaren ger högre bromskraft med  
minimalt pedaltryck. Framaxelfjädringen kan kopplas in/ur  
oberoende av körhastighet och ställas in i tre steg – oumbärligt vid  
t ex tunga dragkraftsarbeten eller körning med frontredskap.
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Genomtänkt från början. 
 

SERVICEVÄNLIG TILL MAX.

  Optimal åtkomst för underhållsarbeten.

Traktorerna från DEUTZ-FAHR har som tradition alltid varit service-
vänliga. Långa serviceintervall, korta stillestånd och lätt åtkomliga 
servicepunkter, ger bästa totalekonomin. Naturligtvis utgör inte den 
nya 8280 TTV något undantag i detta utan är till och med ett snäpp 
bättre.

DEUTZ-FAHR skulle inte vara DEUTZ-FAHR om utvecklings- 
ingenjörerna vilade sig på sina lagrar. Tack vare nya uppkopplings- 
möjligheter kan traktorn exempelvis analyseras och felsökas via fjärr-
support. Tack vare denna och andra funktioner kommer 8280 TTV 
snabbare, än någon annan traktor, i drift igen.

Snabb 
inspektion 
 

• Siktglas för nivåkontroll 
– Kylvätska 
– Hydraulolja 
– Transmissionsolja

• Nivåkontroll för motorolja utan 
att öppna motorhuv

• Tryckluftsanslutning under 
högra hyttstegen för rengöring 
av 
– Hytt- och luftfilter 
– Kylarna

• Hjärtstartaranslutningar på 
högersidan
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Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras omgående utan föregående meddelande. För utförande och 
utrustningar som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista.
* Standard eller tillval, beroende på modell.

� = standard    = tillval 

Tekniska data 8280 TTV
MOTOR
Modell TTCD 6.4 L4
Utsläppsnivp Stage V
Cylinderantal/cylindervolym ant/cm3 6 / 6058
Dubbelturbo �

Kylfläkt med elektronisk E-Visco �

Wastegate ventil �

DEUTZ Common rail (DCR) bar 2,000
Max effekt (ECE R120) kW / hk 211 / 287
Nom. effekt (ECE R120) kW / hk 197 / 268
Varvtal vid max effekt r/min 1,900
Nom varvtal r/min 2,100
Max vridmoment Nm 1,226
Varvtal vid max vridmoment r/min 1,500
Momentökning % 28
Elektronisk vattenpump �

Luftfilter med dammfrånskiljning �

Avgasrör vid ”A”-stolpe �

Bränsletank liter 505
AdBluetank liter 35
TRANSMISSION
Modell T7780 TTV COMPOUND TRANSMISSION
Utväxlingsförhållande 1.3402
Teknik TTV compound
Motorvarvtal vid 60 km/h utförande r/min 60@1830
Motorvarvtal vid 50 km/h utförande r/min 50@1535
Motorvarvtal vid 40 km/h utförande r/min 40@1220
Sense Clutch med 5 inställningssteg �

Körprogram (Man/PTO/Auto) �

HYDRAULSYSTEM OCH TREPUNKTSLYFT
Fabrikat Bosch
Pumpkapacitet (std) l / min 120
Pumpkapacitet (extra) l / min 160 / 210
CCLS lastkännande hydraulpump �

Separat ”Clean Oil” hydraulsystem �

Uttagbar hydrauloljemängd l 90
Separat styrpump l 58
Elektroniska bakre tipputtagsventiler No. 4 or 5
Elektroniska främre tipputtagsventiler No. 1 or 2
Tipputtagsventiler med ställbart flöde och timer �

Power Beyond med standardkopplingar 

Power Beyond med Flat Face-kopplingar 

Hydrauliska stabiliseringsstag 

Externa reglage på bakskärmar �

Radar 

Lyftkraft, bakre trepunktslyft kg 11,100
Externa reglage för bakre trepunktslyft �

Lyftkraft frontlyft kg 5,450
Externa reglage för frontlyft 

Fällbara lyftarmar för frontlyft �

Aut. toppstång för frontlyft 

Hydr. toppstång för frontlyft 

Hydr. toppstång för bakre trepunktslyft 

ELSYSTEM
Spänning V 12
BatterI V / Ah 12 / 180
Generator V / A 12 / 200
Startmotor V / kW 12 / 3.1
Externt eluttag �

7-polig ISO 11786-anslutning 

Hjälpstartanslutning �

PTO
540ECO/1,000/1,000ECO �

AUTO PTO �

AUTO PTO front 

Front P.T.O. 1000 

Front P.T.O. 1000ECO 

Front P.T.O. 1000 and 1000ECO changeable 
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** Max hastighet 50/60 Km/h där det är tillåtet. 

Tekniska data 8280 TTV
AXLAR OCH BROMSAR
Tillverkare framaxel Dana
Modellbeteckning framaxel M60 HD
Framaxel med adaptiv framaxelfjädring 

Framaxel med externa, torra skivbromsar 

Förberedd för Agrosky automatstyrning med 

EasySteer snabbstyrningsfunktion �

Elhydrauliskt manövrerade diffspärrar (fram/ �

bak) �

Fyrhjulsbromssystem med automatisk 4WD inkoppling �

Servobromsar (PowerBrake) 

Elektriskt manövrerad parkeringsbroms (EPB) 

Hydrauliska tvålednings släpvagnsbromsar 

Pneumatiska släpvagnsbromsar �

Hydrostatisk styrning med separat pump l / min 58
Styrpumpskapacitet grader 52°
HYTT
Pneumatisk hyttfjädring �

Teleskopiska backspeglar med LED-belysning �

El ställbara, teleskopiska backspeglar m. elvärme, LED-belysning 

A/C luftkonditionering �

A/C klimatautomatik 

Frisiktstak med UV-skydd ”Low E” 

Frisiktstak FOPS-klassat 

Grönt hyttak �

MaxCom multifunktionsspak �

Motorbroms med eVisco aktivering 

WOLP belysningspanel �

iMonitor3 med 12” eller 8” display 

EasySteer ställbar snabbstyrning 

TIM förberedd �

CTM modul (telematik) �

ISOBUS REDSKAPSANSLUTNINGAR 

Comfortip Professional vändtegsautomatik 

Max-Comfort Plus XL förarsäte med värme �

Max-Dynamic Plus DDS XXL förarsäte med 230 vridadapter, värme och dynamisk 
fjädring



Max-Dynamic Evo DDS XXL läder förarsäte med 230 vridadapter, aktiv ventilation 
och dynamisk fjädring



Instruktörssäte �

Radioförberedd med antenn och fyra högtalare �

Integrerad DAB antenn + radio med handsfree funktion 

Halogen arbetsbelysning �

LED arbetsbelysning 

Ett LED roterande varningsljus 

Två LED roterande varningsljus 

LED färdbelysning 

DIMENSIONER OCH VIKTER
Med framaxel Dana M60 HD
Framaxelbredd (fläns till fläns) mm 1,940

Framaxelbredd med externa skivbromsar (fläns till 
fläns) mm 2,046

Bakaxelbredd (fläns till fläns) mm 1,890
Däckdimension fram (min) 540 / 65R34
Däckdimension bak (min) 650 / 85R38
Däckdimension fram (max) 600 / 70R30
Däckdimension bak (max) 900 / 60R38
Hjulbas (A) mm 2,918
Längd (min-max) (B) mm 5,100
Höjd (min-max) (C) mm 3,300
Bredd (min-max) (D) mm 2,550 / 2,990
Markfrigång (min-max) (E) mm 480
Tomvikt, fram (min/max) kg 4,100 / 4,450
Tomvikt, bak (min/max) kg 5,400 / 5,950
Vikt (min/max) kg 9,500 / 10,200
Max tillåten framaxelvikt vid 60 km/h kg 6,400
Max tillåten bakaxelvikt vid 60 km/h kg 11,000
Max tillåten totalvikt vid 60 km/h kg 16,000
Max permissible front weight @ 10 kph kg 9,000
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För mer information, kontakta din DEUTZ-FAHR återförsäljare eller besök någon av 
våra hemsidor: sodhaak.se eller deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR is a brand of
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Dealer

Tel: 046-25 92 00
sodhaak.se


