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De Historie van Fahr 

Omstreeks 1870 begint Johann George 

Fahr in Gottmadingen, een plaatsje hele-

maal in het Zuiden van Duitsland, een 

machinefabriek. Dat wil zeggen hij importeert hooimachines uit 

Amerika en maakt ze in zijn 

werkplaats geschikt voor de 

Europese markt. Tevens 

fabriceerden zij ook kleine 

apparaten zoals dorsmachines 

met handaandrijving, bieten-

snijmachines, koekbrekers en 

appel en druivenpersen.  

 

In 1891 koopt Johann Fahr een  

ijzergieterij  in  Stockach zodat hij over  een  eigen   gieterij  kan  be-  

schikken en in datzelfde jaar komt ook de eerste eigen gebouwde 

hooimachine de  Fahr-500 op de markt. Vanaf 1898 bouwt Fahr ook 

eigen maaimachines waarvoor paarden als trekkracht worden ge-

bruikt. De aandrijving van de maaibalk  geschiedt door de wielen van 

de maaimachine zelf. 

                   Fahr Machinefabriek Gottmadingen 

                Fahr Paardenmaaimachine uit 1935.  (Ontwerp 1898  aandrijving via de wielen). 
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Johann Fahr liet veel van zijn 

uitvindingen patenteren en exporteerde 

ook naar de buurlanden. Vanaf 1909 

bouwt Fahr zijn eerste eigen graan 

maaimachine naar het voorbeeld van de 

Amerikaanse machines die hier rond 

die tijd verkrijgbaar zijn.  

 

In 1911 komt er een nieuwe versie van 

de  graanmaaimachine op  de  markt  en  

deze is voorzien van een bindapparaat en de Fahr zelfbinder is geboren.  

 

De directie neemt in dat zelfde jaar een besluit om het familiebedrijf om 

te zetten in een NV (Aktien-Gesellschaft) en er wordt besloten om met 

onmiddellijke ingang te stoppen met 

het produceren van alle kleine 

apparaten en zich alleen nog maar 

bezig te houden met de productie van maaiers, hooiharken, 

hooischudders en oogstmachines. Op zich bleek dit een goede 

beslissing want na de éérste wereldoorlog groeit Fahr uit tot één van de 

bekendste fabrikanten op het 

gebied van zelfbinders, maaiers en 

hooimachines.  

 

In 1938 verschijnt de eerste 

tractor-zelfbinder met aftakasaan-

drijving.  

 

Met als voorbeeld van het succes 

van vele tractorfabrikanten die er in Duitsland actief zijn neemt ook de 

directie van Fahr het besluit om zich op de tractormarkt te begeven. De 

eerste trekker die in 1938 op de markt komt is de Fahr F-22. Maar dat 

valt niet in goede aarde bij de fabrikant van de Fendt tractoren omdat 

ook zij de aanduiding als type F bij hun tractoren gebruiken. Vandaar 

dat de tractoren vanaf 1940 worden aangeboden als T-22. Fahr gebruikt 

bij de bouw van zijn tractoren meestal eigen onderdelen maar heeft 

nooit eigen motoren gebouwd. Meestal komen de motoren van Deutz, 

Güldner, MWM of in een enkel geval van Daimler-Benz.  

     Al  vanaf 1911 werden de graanmaaimacines  

     uitgerust met een knoopapperaat.  

        Fahr 85 tractorzelfbinder met aftakasaandrijving. 
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De Fahr F en T-22 zijn uitgerust met een 2-cilinder watergekoelde Deutz 

(F2M-414) motor met een vermogen van 22 pk bij 1550 omw/min en met 

een cilinderinhoud van 2200cc.  

 

Hoewel de eerste trekker al is gebouwd  in 1938 start de serieproductie 

pas in 1939. Zoals toen gebruikelijk was kan de trekker worden 

geleverd met zowel  ijzeren wielen of op luchtbanden. Vanwege het 

scherpe profiel op de ijzeren achterwielen moet er voor het weg-

transport een ijzeren band omheen worden gelegd of de scherpe flensen 

moeten worden verwijderd. De trekkers hebben 5 versnellingen vooruit 

en 1 achteruit maar bij de tractors die met  ijzeren wielen zijn uitgerust 

wordt de vierde en vijfde versnelling geblokkeerd waardoor de 

maximum snelheid wordt teruggebracht van 19 naar 8 km /u.  

 

Vanwege de schaarste aan rubber tijdens de oorlogsjaren zijn er 

waarschijnlijk meer met ijzeren wielen verkocht  dan op luchtbanden. 

De F-22 is voor zijn  tijd redelijk modern, aftakas en sperdifferentieel 

zijn standaard en tegen meerprijs is er ook een maaibalk leverbaar. Er 

zijn vanaf 1938 tot eind 1940, 463 Fahr F-22 tractoren gebouwd en 

vanaf 1940, tot aan het eind van de productieperiode, ergens in 1942, 

nog eens 1196 van het type T-22. Wat het totaal brengt op 1659 F en T-

22 Fahr tractoren. Op een paar wijzigingen na zijn 

beide trekkers vrij identiek aan elkaar.  

 

 

 

 

                                               Fahr F-22                                                                                                                    Fahr T-22 
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In de tweede wereldoorlog wordt er op 

last van de Duitse regering en mede 

door de brandstofschaarste een trek-

ker ontwikkelt met een houtgas 

generator. De tractor wordt aangeduid 

als Fahr HG-25, en is uitgerust met 

een Deutz (GF2M-115 motor of een 2Z 

motor van Guldner, beiden met een 

vermogen van 25 pk. Net als bij de 22 

serie wordt ook hier de vierde en 

vijfde versnelling geblokkeerd wan-

neer het een uitvoering op ijzer 

betreft. De tractor is echter log en 

zwaar en het starten is tijdrovend en 

de verbranding is slecht. Bovendien 

produceert hij te weinig vermogen en 

altijd  moet er  een  hoop  hout  worden  

meegezeuld. Dat was nog niet zo weinig ook want voor 4 á 5 uur was er 

toch al gauw 100kg hout nodig. Maar ja wat wil je, als je niks anders 

voorhanden heb, dan zal je het er toch mee moeten doen.  

 

Net als de meeste machine-

fabrikanten in Duitsland pro-

duceert ook Fahr onder-

delen voor de Tiger en de 

Panther tanks van de Duitse 

Wehrmacht om zo de fabriek 

toch nog een beetje draaien-

de te houden want de pro-

ductie van tractoren en 

machines ligt nagenoeg stil.  

 

                                                                       Vlak voor het einde van de 

tweede wereldoorlog wordt ook de Fahr fabriek in Gottmadingen door 

de bommen plat gegooid. In 1945 wordt de fabriek bezet door de 

Fransen en demonteerden alle machines die er nog over waren en ze 

stonden niet toe dat er op dat moment nog iets anders werd gemaakt 

dan de meest noodzakelijke dingen onder anderen huishoudelijke 

artikelen.  

Verkoopfolder van een Fahr HG-25 in oorlogstijd 

                             Fahr HG-25 met houtgasgenrator 
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Na een tijdje worden de beperkingen opgeheven en begint men weer 

langzamerhand met het fabriceren van hooimachines. Toch duurt het 

nog tot 1948 voordat de eerste naoorlogse tractor van de band rolt. 

 

In de periode die nu volgt 

vanaf 1948 tot 1961 heeft Fahr 

verdeelt over al die jaren heel 

wat trekkers geproduceerd en 

er wordt bijna bij elke veran-

dering of verbetering, het is 

hoe je het bekijkt,  een ander 

typeaanduiding toegepast. Dat 

kan zijn door een getal of een 

letter of er een combinatie 

hiervan. En dat maakt het juist  

zo  rommelig   of   ingewikkeld.  

Daarom zal ik eerst proberen uit te leggen waar de letters voor staan. 

Laten we beginnen met de U. De U staat  voor de toen nog in voorraad 

aanwezige oude HG/25 versnellingsbak. Vaak geeft het getal in het type 

het vermogen aan en wanneer er weer een nieuwe uitvoering uitkwam 

wordt er vaak een cijfer voorgezet zodat de laatste 2 cijfers het ver-

mogen vormden. Maar let op dat gaat hier niet altijd op, enkel maar in 

de beginperiode. De letters W en L geven in de meeste gevallen de 

koeling van de motor aan. W = Wasser en L = Luft, vertaalt in het 

Nederlands water en lucht. De aanduiding N staat voor normaal en 

wordt gebruikt wanneer een trekker, maar het kan ook de aandrijving 

zijn, als standaard wordt beschouwd. De N wordt alleen gebruikt wan-

neer er meerdere varianten zijn 

die niet op een andere wijze 

worden aangeduid. Het kan ook 

zijn dat er een andere trans-

missie is aangebracht dat er 

een A in de typeaanduiding 

komt te staan. De H wordt 

meestal gebruikt wanneer het 

om een verhoogde uitvoering 

gaat en de P staat voor 

portaalas. Dit wat de typen 

betreft.  

                     Fahr D-28U met de oude HG-25 versnellingsbak 

                      Fahr D-28 met de nieuwe F-15 transmissie 

     5 



Zoals ik al eerder schreef heeft Fahr 

nooit eigen motoren gebouwd. De 

motoren werden meestal betrokken 

bij Deutz of Güldner en een enkel 

keer ook bij MWM. Tot voor 1958 

worden er zowel lucht als water-

gekoelde motoren van deze drie fabri- 

kanten   betrokken.  Na 1958  worden 

                                                         er alleen maar Güldner motoren ge-

bruikt op de Fahr D-177 en D-177S na. Deze motoren komen van 

Daimler-Benz. Ik wil hierbij wel opmerken dat alle motoren die er in de 

Fahr tractoren worden gebruikt allen diesel motoren zijn op de HG-25 

houtvergasser na. De oorzaak dat Fahr zoveel varianten van bijna elk 

type heeft gebouwd had tot reden om de klant een zo uitgebreid 

mogelijk programma te bieden. En van dit standpunt gezien is het 

goedkoper om een bestaande trekker te uploaden dan een nieuw model 

uit te brengen. Al betwijfel ik of het niet met wat minder modellen had 

gekund. Alle Fahr tractoren zijn standaard voorzien van een aftakas en 

een sperdifferentieel. Op zich best bijzonder maar je moet niet vergeten 

dat Fahr pas begon met bouwen van tractoren terwijl andere 

fabrikanten al een hele reputatie achter de rug hadden. De doorsnee 

standaard trekker van Fahr heeft geen hydraulische hefinrichting maar 

kan op de meeste modellen wel als optie worden geleverd Hetzelfde 

geld voor een riemschijf en een maaibalk. Om het zo overzichtelijk 

mogelijk te houden begin ik met de tractoren waarmee ze in 1948 zijn 

begonnen tot aan de Europa Reihe. Daarover later meer.    

 

 

De eerste trekker die na de oorlog in 

1948 wordt gebouwd is de Fahr D-

28U. Tot voor die tijd was nog steeds 

de  HG-25 in  productie. Maar nu er in 

1948 weer voldoende dieselolie 

beschikbaar is kan deze worden 

afgedankt. Maar aangezien er nog 

veel onderdelen in voorraad zijn van 

de  houtgas  tractor  besluit  men om                                                        

deze te  gebruiken  in de Fahr D-28U.  
                       Fahr D-30UL 

            Fahr D-30W 
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Op de motor na wordt bijna alles opgebruikt. De krachtbron is een 2-

cilinder watergekoelde Güldner 2F motor met een vermogen van 28 pk 

en een cilinder inhoud van 2598cc. Wanneer de voorraad onderdelen 

dreigen op te raken, met name de versnellingsbak, ontwikkelt Fahr een 

nieuwe F-15 versnellingsbak. Ook deze is uitgevoerd  met 5 

versnellingen vooruit en 1 achteruit maar is veel compacter gebouwd. 

Het type tractor waarin deze 

wordt gebruikt is gewijzigd in 

Fahr D-28 en is 30 centimeter 

korter dan zijn voorganger de D-

28U.  

 

In 1950 wordt het vermogen weer 

iets naar boven bijgesteld, nu 30 

pk en krijgt als typeaanduiding D- 

                                                              30W. Echter een aantal van deze 

tractoren hebben nog steeds de oude HG-25 versnellingsbak, 

waarschijnlijk is de voorraad dus toch nog niet op, en deze tractoren 

worden  aangeduid als D-30U. De motoren van beide tractoren zijn nog 

steeds van Güldner (2-F) en eigenlijk zijn er voor de rest weinig 

veranderingen. Echt veel van de Fahr D-30W en D-30U zijn er niet 

geproduceerd, een totaal iets van 438 stuks. En om precies te zijn 147 

van het type  met de oude versnellingsbak.  

 

Door de slechte verkoop van de Fahr met de watergekoelde Gúldner 

motoren wordt in 1951 de productie van de D-30U en D-30W gestaakt en 

worden in dat zelfde jaar opgevolgd door de D-30L en D-30UL. De U 

staat, je raad het natuurlijk al, voor de nog steeds oude versnellingsbak 

van de HG-25. Beide tractoren hebben nu een 2-cilinder luchtgekoelde 

(F2L-514) motor van Deutz. Deze 

motor heeft een vermogen van 

rond de 30 pk en een volume van 

2660cc. Toen nog in dat zelfde 

jaar de voorraad  versnellings-

bakken van de HG-25 op waren 

was het ook gedaan met de D-

30UL en in 1953 komt er ook een 

einde aan de productie van de D-

30L. 

                           Fahr D-30L 

                           Fahr D-270 
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Als vervanger van de Fahr D-30L komt 

in 1954 de Fahr D-270B op de markt. 

Net als zijn voorgangers is de F-270B 

uitgerust met een 2-cilinder lucht-

gekoelde Deutz motor (F2-L514) nu 

met een iets meer vermogen n.l  32 pk 

bij 1650 onw/min. Ook de aandrijving 

is weer een Fahr F-12.  Nadat er 66 

tractoren zijn geproduceerd  blijkt dat 

de  transmissie  schijnbaar niet bestand  

is voor deze tractor en komen er in datzelfde jaar twee nieuwe 

varianten (Fahr D-270 en Fahr D-270H) voor in de plaats. Op de 

versnellingsbak en de hogere uitvoering van de D-270H na zijn beiden 

identiek aan de D-270B. Ook bleef het aantal versnellingen gelijk.  

 

 

Omdat de vraag naar een tractor in 

de middenklasse steeds dringender 

wordt is vanaf 1949 de Fahr D-22 

leverbaar met een vermogen van 22 

pk bij 1550 omw/min Dit type D-22 is 

ontwikkelt omdat er na de oorlog nog 

maar weinig materiaal voorhanden is 

en is daarom opgebouwd met veel componenten van de oude T-22. Hij 

is onder anderen uitgerust met dezelfde 2-cilinder watergekoelde F2M-

414 motor van Deutz. Alleen wat de versnellingsbak betreft wordt er nu 

gebruik gemaakt van een nieuwe ZP transmissie met eveneens 5 

versnellingen vooruit en 1 achteruit.  

 

Door het toerental iets te verhogen 

wordt het type D-22 in 1951 

opgevolgd door de D-25. Er wordt 

nog steeds gebruik gemaakt van de 

2-cilinder, nu 25 pk, watergekoelde 

F2M-414 motor van Deutz. Als 

variant is ook de D-25H leverbaar 

en in tegenstelling tot de D-25 heeft 

deze de beschikking over 6 

versnellingen vooruit en 1 achteruit.  

                            Fahr D-270H 

Fahr D-22 

                              Fahr D-25 
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Vanaf 1953 worden de trac-

toren geüpload en worden nu 

aangeduid als D25N en D25NH. 

Nog even voor de duidelijkheid 

de N geeft in dit geval aan dat 

het om een standaard trans-

missie gaat en de H om een 

hoge uitvoerig. De NH is een 

standaard tractor in een hoge 

uitvoering. Beide tractoren  be-

schikken over 6 versnellingen 

vooruit en 1 achteruit Volgens de gegevens is de extra  versnelling een 

kruipversnelling.   

 

Tegelijk met de D-25 komen ook 

in 1951 de modellen  D-22 P en D-

22 PH  op de markt. Deze typeaan-

duiding heeft niets te maken met 

de eerder besproken D-22. Deze  

tractor is een geheel nieuw ont-

werp en is zeker niet meer 

vergelijkbaar met de oude D-22. 

Op de naam na zijn er weinig over- 

eenkomsten De P staat voor portaalassen. Deze zorgen voor een 

grotere bodemvrijheid. De Deutz  F2M-414 motor is hier vervangen voor 

een 2-cilinder watergekoelde 

Güldner (2DA) motor met een 

cilinderinhoud van 1600cc en 

een vermogen van 22 pk. De 

transmissie is weer een ver-

nieuwde versie van ZP. Het type 

D-22PH is een variant van de D-

22P die mede door een net iets 

andere versnellingsbak wat 

meer bodemvrijheid heeft.  

 

Vanaf 1954 worden beide typen 

op gevolgd door de D-160H en de 

D-180H. 

                         Fahr D-25NH 

                            Fahr D-22PH 

                            Fahr D-160H 
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Veel nieuws over de D-160H valt er niet te vermelden Hij is uitgerust 

met dezelfde Güldner motor en vrij identiek aan de 22PH.  

 

Het type de D-180H is vrijwel dezelfde tractor maar als krachtbron 

beschikte de trekker over een 2-cilinder luchtgekoelde  (MWM ADK-12Z 

of ADK 112Z) met een vermogen van 24 pk bij een toerental van 2200 

omw/min. Net als de D-160H zijn deze tractors door een grote bodem 

vrijheid zeer geschikt voor het verplegingswerk. Voor beide trekkers 

zijn er 5 versnellingen 

vooruit en 1 achteruit 

beschikbaar Met een 

productieaantal van 

8020 stuks is de D-

180H de meest gepro-

duceerde tractor uit 

alle bestaande Fahr 

series. Vanaf 1959 

worden de tractoren 

vervangen door de D-

133N en de D-133T. 

 

                           Fahr D-180H 

                            Fahr D-185H 
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In 1956 komt de Fahr D-185H op de markt met een vermogen van 25 pk. 

Waarom de tractor is uitgebracht is mij een raadsel. Waarschijnlijk om 

de D-160H te vervangen maar lang is de tractor niet in productie 

geweest, hooguit een half jaar In het totaal zijn er ook maar 50 van 

geproduceerd. In tegenstelling tot de D-180H is de D-185H uitgerust met 

een watergekoelde Güldner (2LBN).  

 

Het kleinste type dat in 1950 op de 

markt verschijnt is de D-15 met  een 

vermogen van 17 pk bij 1800 om/w. 

De D-15 is uitgerust met een 2-

cilinder watergekoelde Guldner (2D-

15) motor en met een cilinderinhoud 

van 1304cc. Met 5 versnellingen 

vooruit en 1 achteruit is de D-15 een 

redelijke handige trekker voor een 

kleine boer.  

 

De D-15 blijft maar 2 jaar in productie  wordt in 1951 al weer  opgevolgd 

door de Fahr D-17.  Deze is in de eerste instantie te leveren in twee vari-

anten, de D-17 en de D-17H. Op de versnellingsbak en de hoge uit-

voering (D-17H) na zijn er aan deze trekkers ten opzichte van de F-15 

weinig veranderingen. Vanaf 1953 komen er nog enkele varianten bij 

o.a. de D-17N en D-17NH, deze vervangen de gewone D-17, en D-17H. 

Dan krijgen we De D-17NA en de D-17 NAH. Bij al deze modellen is de 

oude Güldner motor uit de D-15 vervangen voor een nieuwer type 

Guldner 2-DN. Het enige verschil tussen deze en de vorige motor is het 

cilinderinhoud. Dat is met 

1cc  van 1304 naar 1305-

cm3 gegaan. De laatste 2 

varianten worden ge-

leverd met 6 versnellingen 

vooruit en 1 achteruit. 

Vandaar de aanduiding D-

17 NA en D-17 NAH. De 

laatste 4 modellen van de 

D-17 blijven tot 1955 in 

productie.  

 

Fahr D-15 

                          Fahr D-17 
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Al  voor de D-17  uit  de  productie genomen  wordt  is zijn vervanger  de  

Fahr D-130 al in 1954 op de markt gebracht. Net als voorafgaande typen 

is ook hier weer een Hochrad (D-130H) beschikbaar. 

 

In de eerste jaren van de productie is er ten opzichte van de D-17 op de  

motor na (Guldner 2LD) weinig verandering. In 1957 worden ze uitgerust 

met 10 versnellingen vooruit en 2 achteruit, verdeelt over 2 groepen en 

deze  varianten   worden  aangeduid als  D-130A en  D-130AH. Het  ver-

mogen van 17 pk en  de Guldner luchtgekoelde  dieselmotor  blijft voor 

alle varianten gelijk.  

 

Naast de D-130 komt in 1958 het type 

D-135 op de markt in ook weer in twee 

varianten D-135 en D-135H In 

tegenstelling tot de D-130 heeft de D-

135 weer een watergekoelde motor 

(Guldner 2DNSF) met een vermogen 

van 18 pk.  

 

 

Wat de beweegreden van Fahr 

is om  naast  een bestaande 

serie met een bijna identiek                                          

type te komen is mij een raad-

sel. Je zou denken dat brengt 

toch ook weer kosten met zich 

mee. De enige reden die ik kan 

bedenken is de watergekoelde 

motor.  

 

                                Fahr D-130                                                                                                               Fahr D-130H 

                       Fahr D-135 

                              Fahr D-135H 
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Want nu is het wel zo dat er veel Fahr tractoren geëxporteerd worden 

naar tropische landen. Luchtgekoelde motoren hebben nu eenmaal een 

hogere bedrijfstemperatuur n.l van 300 graden Celsius tegen een 

watergekoelde van maar 100 graden Celsius en vergen veel minder 

onderhoud. Iets wat in die landen erg op prijs wordt gesteld. Schijnbaar 

is er voor eigen land toch nog steeds belangstelling voor een water-

gekoelde motor en dat zou een reden kunnen zijn. Vanaf 1959 worden 

de laatste D-130 en de D-135 

modellen uit de handel genomen.  

 

In 1952 wordt onderaan de lijn De 

Fahr F-12 aan de serie toegevoegd 

Deze 1-cilinder tractor heeft een 

watergekoeld Guldner (1DA) motor 

met een vermogen van 12 pk bij 

1800 toeren per minuut en een 

cilinder inhoud van  810cc.  De  ver- 

snellingsbak van ZP heeft 5 versnellingen voorwaarts en 1 

achterwaarts. Veel is er over zo’n trekker eigenlijk niet te vertellen 

want het zijn gewoon eenvoudige trekkers zonder poespas Een 

hefinrichting zit er nog niet op, was nog niet eens verkrijgbaar. Maar 

zoals het bij de meeste Duitse fabrikanten komt er bij elke verandering 

of verbetering een ander typeaanduiding of er wordt een letter aan 

toegevoegd. Zo ook weer hier. Omdat de verkoop van deze kleine trek-

ker stagneert worden er in 1953 weer een aantal verbeteringen aan-

gebracht. Om te beginnen wordt er een nieuwe versnellingsbak 

ingelegd met 10 

versnellingen vooruit 

en 2 achteruit ver-

deelt in 2  groepen, 

waardoor het type  

D-12N ontstond. Door 

de trekker van gro-

tere wielen te voor-

zien kreeg men een  

verhoogde uitvoering 

aangeduid als type F-

12 NH (H=Hochrad).  

 

                                Fahr D-12 

                             Fahr D-12N 
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Het type D-12 wordt in 1954 vervangen door de Fahr D-90. Naast de 

gewone is er ook weer een verhoogde uitvoering leverbaar (D-90H).  

 

Dit keer wordt er gebruik gemaakt van een 1-cilinder luchtgekoelde 

MWM dieselmotor (AKD-12 E of AKE-112E) met een vermogen van 12 pk 

bij 1200 toeren en een cilinderinhoud van 905 cc. Er zijn net als bij de D-

12, 20 versnellingen vooruit en 2 achteruit verdeelt over 2 groepen. Met 

de komst van de D-66 in 1956 valt ook voor deze trekkers het doek. 

 

Smalspoortractor. 

Om toch ook mee te kunnen doen aan de verkoop van tractoren 

bestemd in beperkte ruimtes en dan hebben we het hoofdzakelijk over 

de wijnbouw en de fruitteelt wordt in 1955 de Fahr D-181 aan het 

verkoopprogramma gevoegd. De tractor heeft de volgende afmetingen, 

de lengte is 2697cm, de 

breedte is 1072cm en de 

hoogte is 1500cm, vrij 

compact dus. Verder is de D-

181 uitgerust met dezelfde 

motor als de D-180H een 

MWM AKD-12Z en deze wordt 

net als bij de D-180H later 

vervangen voor de ADK-112Z 

Omdat het om een smals-

poorversie gaat wordt er een 

                                                                       speciale daarvoor geschikte 

versnellingsbak van ZP aangekocht. De D-181 heeft ook 5 versnellingen 

maar de vijfde is om welke redenen dan ook geblokkeerd en kan dus 

maar 13 kilometer per uur halen in plaats van gebruikelijke 25 km. 

         Fahr D-90H  en Fahr D-90. Voor de export of ook wel voor eigen land werden sommige exemplaren groen gespoten 

                            Fahr D-181 
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Later hebben verschillende gebruikers de versnellingsbak laten 

ontgrendelen zodat toch de maximum snelheid van 25 km bereikt kon 

worden. Voor zo ver is weet is het de enige smalspoortrekker die Fahr 

ooit heeft gebouwd Erg storm liep het niet met de verkoop van de 

smalspoortrekkers want  tijdens zijn productieperiode (1955-1958) zijn 

er maar 158 stuks van gebouwd. Voor de kleinere fruittelers heeft Fahr 

ook, waarschijnlijk nog voor of tijdens die periode, nog een 2-tal 

tweewielige trekkers gebouwd, de typen KT-10 en KT-10D.  

 

Veel is er niet over bekend.  

Wel dat deze zelfde tweewielers ook bij Bungartz en Bucher zijn 

verkocht. De grootste uitvoering, de KT-10D, zal rond de 10 pk zijn en 

de andere, ik denk, 4 of hooguit 5 pk. Later hebben ze er nog één paar 

omgebouwd tot een reguliere vierwiel tractor maar dat gaat maar een 

enkele tractors.    

                                                                                                                                       

Werktuigdrager: 

Begin jaren vijftig ontstond er 

behoefte aan kleine lanbouwtrek-

kers voor de verpleging van de ge-

wassen, waarbij het wenselijk was 

om de werktuigen tussen de wiel-

assen en onder de tractor aan te 

kunnen brengen. Omdat te kunnen 

bereiken  had  men de  keuze of een 

normale trekker met een lange wielbasis te bouwen of een zogenaamde 

werktuigdrager. Ondanks alle verschillende typen had Fahr geen van 

beide. Naar de voorbeelden van andere fabrikanten kiest Fahr voor de 

laatste optie een werktuigdrager de Fahr GT-130.  

                                Fahr K-10 

                          Fahr K-10D 

Omgebouwde K-10D tweewieler tot vierwieler. 
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In tegenstelling tot de andere 

fabrikanten heeft Fahr niet de 

motor voor, boven of achter de 

achteras gemonteerd maar 

boven de vooras. De aandrijving 

wordt via een kokerframe met 

hierin de aandrijfas naar de 

achteras gebracht. De motor is 

een 2-cilinder Güldner (2LD) 

luchtgekoelde   dieselmotor   met  

een volume van 1304cc en een vermogen van 17 pk. Er zijn 12 versnel-

lingen vooruit en ook 12 achteruit verdeelt over 2 groepen. En er zijn 2 

aftakassen waarvan de voorste onafhankelijk is van de koppeling. Het 

gewicht van de werktuigdrager is toch nog 1450 kg. Vanwege de prijs 

en de slechte prestatie van de motor zijn er slechts 14 gebouwd. 

 

Tot voor 1952 kwam Fahr wat het vermogen betreft niet boven de 30 

pk. Nu is het wel zo dat dit bij de meeste Duitse tractorfabrikanten het 

geval was. op enkele uitzonderingen na b.v. Lanz en Hanomag.   

 

                             Fahr GT-130 

                                 Fahr D-45L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  16 



Eigenlijk is Fahr wat de verkoopcijfers voor eigen land betrof hier 

eigenlijk nooit ver boven gekomen. Voor de zware tractors die men voor 

Europa bouwde was weinig belangstelling zodat ook hiervan het 

overgrote deel naar Argentinië en omstreken werd geëxporteerd.  

 

Vanaf 1952 komt Fahr met twee zware trekkers op de markt o.a. met de 

Fahr D-45L en de D-60L. De D-45L is uitgerust met een 3-cilinder 

luchtgekoelde F3L-514 motor van Deutz met een vermogen van 45 pk bij 

1600 omw/min.  

 

De ZP versnellingsbak is 

uitgevoerd met 5 versnellingen 

vooruit en 1 achteruit en tegen 

meerprijs is er een extra kruip-

versnelling  leverbaar. Het type 

D-60L heeft een 4-cilinder 

luchtgekoelde Deutz (F4-L514) 

motor met een vermogen van 

60 pk bij 1650  toeren/min.  Wat  

de versnellingen betreft is de trekker uitgerust met 5 versnellingen en 

met nog 2 kruipversnellingen en 1 achteruit. Voor men met de productie 

van de D-60L begon had men eerst een andere trekker op het oog. Deze 

was ook uitgerust met dezelfde 4-cilinder Deutz motor alleen met een 

vermogen van 55 pk. Echter deze had 8 versnellingen vooruit en 2 

achteruit verdeelt over 2 groepen. Het cilinderinhoud van 5320 cc is bij 

beide trekkers het zelfde. Van dit type D-55L zijn er slechts 5 gebouwd. 

Wat de oorzaak is geweest om dit type niet op de markt te brengen in 

plaats van de D-60L is mij niet erg duidelijk. Trouwens de D-45L en de D-

60L waren eveneens geen groot 

succes. Van de D-45L zijn er 

vanaf 1952 tot 1954, 184 

geproduceerd en van de D-60L 

zijn er tot 1955,  379 stuks 

gebouwd. De meeste van deze 

tractoren waren bestemd voor de 

export omdat de Europese markt 

voor dergelijke tractors nog niet 

rijp genoeg was.  

 

                              Fahr D-60L 

                            Fahr D-400C 
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In 1954 wordt de D-45 vervangen door de 400C met dezelfde 3-cilinder 

luchtgekoelde motor Deutz motor (F3L-514) van 45 pk. Hoewel de D-

400C voor eigen land is gebouwd,  maar mede omdat er in Duitsland 

maar weinig vraag naar zware trekkers was, is het overgrote deel naar 

het buitenland geëxporteerd.  

 

Vanwege de zwakke aandrijving 

wordt dit type al snel vervangen 

door de D-400A en D-400B 

uitgerust met een nieuwe 

transmissie. Net als de D-400C is 

de D-400A bestemd voor het 

binnenland en wordt de D-400B 

naar de eisen van het buitenland 

gebouwd en is bestemd voor de 

export. Ze worden misschien niet 

speciaal aangeduid maar toch zijn 

de D-400C en de D-400A in een verschillende uitvoeringen leverbaar. 

Maar ook hier blijkt weer dat er weinig vraag is naar de trekkers die 

bestemd waren voor eigen land. Het enige waarvoor de tractors 

geschikt voor zijn is voor het transportwerk en voor het aandrijven van 

de dorsmachines. Vandaar dat er nog verscheidene in Europa zijn 

verkocht aan loonwerkers. Maar ja de markt voor dit soort trekkers was 

al ingenomen door de grotere tractorfabrikanten zoals Lanz en 

Hanomag. Vandaar dat ze ook bijna allemaal  zijn verscheept. In 1958 is 

door het toerental van de motor op te schroeven het vermogen 

gestegen naar 50 pk. 

Ook het type D-540 die in 

1955 de D-60L verving is 

hoofdzakelijk bestemd voor 

het buitenland. Technisch 

gezien is er maar weinig 

verandert ten opzichte van 

de D-60L. De 4-cilinder motor 

is nog steeds van Deutz Met 

een productie aantal van 866 

stopt de productie in 1958. 

 

                                          Fahr D-400A 

   Aan de steekassen is te zien dat het om een exportmodel gaat. 

                                                Fahr D-400B.                                                                  18 
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De grootste tractor die Fahr in Duitsland heeft gebouwd is het type D-

460. Vanwege de vraag naar zware trekkers vanuit het buitenland bij 

name Argentinië wordt er besloten om hier in Duitsland een zware 

tractor te bouwen met een 6-cilinder Mercedes motor met een ver-

mogen van 65 pk. De motorenfabrikant Daimler-Benz eist dat geen van 

deze trekkers hier in Europa mag worden verkocht. Tot een massa 

productie is het echter nooit gekomen. Met slechts 7 exemplaren die 

als prototypen konden worden beschouwd is na een tijdbestek van drie 

jaar 1959-1962  de productie gestaakt.    

 

De Europa Reihe. 

Vanaf 1958  gaat Fahr samenwerken  met de Duitse 

tractorfabrikant Güldner. Nu is dat op zich niet zo 

vreemd want uitwisseling van onderdelen onderling 

gebeurde al veel eerder. Kijk maar eens hoeveel Fahr 

tractoren er gebruik maken van een Güldner motor. 

Deze samenwerking leid tot een gezamenlijke productie en ont-

wikkeling waarbij wordt afgesproken dat Güldner de modellen tot en 

met 20 pk voor zijn rekening neemt en dat Fahr de zwaardere typen 

gaat produceren. Deze gezamenlijke productielijn wordt de ”Europa 

Reihe” genoemd. Optisch gezien leken de 

tractors op de gril in de motorkap en kleur 

veel op elkaar. Technisch gezien zijn de 

verschillen groter o.a de motoren verschillen 

onderling nogal eens. Erg lang heeft die 

samenwerking niet geduurd want achteraf 

bleek die samenwerking toch niet zo erg 

goed uit te pakken voor Fahr.  

                                      Fahr D-540                                                                                                        Fahr D-460 

Fahr 
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In 1961 komt er een einde aan de samenwerking en neemt  Klöckner-

Humbolt-Deutz (KDN) 25% van de aandelen van Fahr over. 

 

De tractoren die ik nu ga behandelen 

maken allen deel uit van de Europa-

Reihe. Ik begin met de kleinsten de 

Fahr D-66 en de D-88. Al hoewel deze 

al in 1956 in productie zijn gegaan 

worden ze toch opgenomen in de 

nieuwe productie lijn. Ik vraag me 

dan ook af wie er verantwoordelijk 

was  van de  styling van  de tractoren  

Fahr of Guldner. Want vanuit deze modellen zijn toch al die andere 

modellen uit voort gevloeid. Omdat zo halverwege de vijftiger jaren een 

lichte wendbare trekker erg populair is onder de boeren komt deze 

lichte trekker, met een gewicht van 800 kg, de D-66 tot stand. De 1-

cilinder luchtgekoelde motor (Güldner LX) heeft een vermogen van 11 

pk bij 2500 toeren en heeft slechts een volume van 636 cc. De ZP 

transmissie bestaat uit 2 groepen van 3+1. Als optie kunnen beide 

tractoren beschikken over een hydraulische hefinrichting en een 

maaibalk. De D-66 zo bleek is een handige trekker voor het boeren-

bedrijf aldus de gebruiker. Aan de kant van de Fahr lijn heeft de D-66 

nauwelijks of niet deel genomen aan de Europa Reihe want de trekker 

is in 1958 al uit de pro-

ductie genomen. Ik be-

twijfel dan ook of die ook 

door Gùldner is gebouwd, 

wat ik denk dat Güldner een 

aantal exemplaren van Fahr 

heeft overgenomen en deze 

onder eigen merk heeft 

geassembleerd als type 

Güldner AX.  

 

De Fahr D-88 heeft een 2-cilinder luchtgekoelde motor (Gülner 2LKN) 

met vermogen van 13 pk bij 2300 omw/min. Tijdens zijn productie 

periode wordt het toerental nog 2 x verhoogd wat een verhoging van 

het vermogen respectievelijk van 14 en 15 pk tot het gevolg heeft.  

                               Fahr D-66 

                               Fahr D-88 
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De typeaanduiding is gerelateerd aan het cilinderinhoud van de motor 

n.l 885 ccm3. Zowel de D-88 als de D-66 kunnen worden geleverd met 

een hydraulische hefinrichting en een maaibalk. Van de tractors met 

het vermogen van 15 pk zijn er 750 bij Güldner gebouwd en kregen de 

aanduiding D-88-E. Alle anderen zijn nog bij Fahr geproduceerd Als 

tegenhanger van de D-88 en de D-88-E werden bij Güldner de AK en de 

A2K Spessart gebouwd.  

 

De typen D-131W en D131L die in 

1959 aan de serie worden toe-

gevoegd  verschillen onderling 

enkel in de koeling. De D131W 

met de Güldnermotor 2DNS heeft 

waterkoeling en de D-131L met 

de Güldnermotor 2LD is lucht-

gekoeld. De reden waarom Fahr 

en ook Güldner kiezen voor twee  

varianten is dat de klanten zelf een 

keuze kunnen maken welke koeling 

ze voor hun bedrijf het meest geschikt 

achten. Beide 2-cilinder motoren 

hebben een inhoud van 1.3 liter en 

een ver-mogen van 20 pk bij 2200 om-

wentelingen. Ook de transmissie is 

van beide gelijk en zijn uitgerust met 

8  versnellingen  vooruit  en  4 

                                                      achteruit verdeelt over 3 groepen.  

 

De D-131W en de D-131L komen 

overeen met de Güldner A-2D en 

de A-2DL. 

 

In 1960 worden de typen D-131W 

en D-131L vervangen door de D-

132W en de D-132L. Beide trac-

toren, inclusief de motor zijn 

identiek aan hun voorgangers met 

ook hier weer als enigste verschil 

is de koeling.  

             Fahr D-131W   (Watergekoeling) 
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              Fahr D-131L   (Luchtgekoeling) 

                           Fahr D-132W 



Alleen de portaal versnellingsbak is gewijzigd in een centraal staande  

aandrijving waardoor de tractor wat lager aan de grond komt te staan. 

Varianten bij Gùldner van de D-132W en de D-132L zijn de Güldner A-3W 

Tessin en de Gùldner A-2L Tessin. Als alles volgens afspraak is 

verlopen zijn alle D-131 en alle D-132 bij Güldner zijn gebouwd. 

 

De Fahr D-133N  vervangt in 1959 de Fahr 180H. De MWM motor is nu 

gewijzigd in een 3-cilinder luchtgekoelde motor van Güldner (3LKN) met 

een vermogen van 25 pk bij 2600 omw/min. De transmissie beschikt 

over een 8+4 bak verdeelt over drie groepen. Net als bij alle andere 

Fahr typen is een hydraulische hefinrichting nog steeds een optie. Het 

type D-133T dat enkele maanden later verschijnt is uitgevoerd met de 

zogenaamde portaal versnellingsbak. Hierdoor ontstaat er nog meer 

ruimte tussen de voor en achterassen voor de aanbouw van werktuigen. 

Dit maakte de tractor beter geschikt voor de teelt van de gewassen. 

Toch bleek de normale uitvoering meer in trek te zijn dan de T 

uitvoering want de verkoopcijfers van de D-133T  bleven steken bij 794 

tegen 5754 stuks van de D-133N. Bij Güldner werden deze tractoren 

verkocht als A-3K Burgund en als A-3KT Burgund T. 

                              Fahr D-133N 
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De meest moderne tractor die 

Fahr heeft ooit heeft geprodu-

ceerd is de in 1958 uitgebrachte 

Fahr D-177. Uniek aan deze 

tractor is dat hij is uit gerust met 

een Mercedes motor. (OM-636). 

Deze watergekoelde 4-cilinder 

krachtbron heeft een vermogen 

van 34 pk  bij   3000 omw/min On- 

                                                                danks het hoge toerental is de 

motor relatief stil. De transmissie verschilt weinig van de anderen en 

heeft de beschikking over 8 versnellingen vooruit en 4 achteruit 

verdeelt over 3 groepen Jammer dat er zo weinig ruimte onder de 

trekker zit. Vanaf 1959 wordt de D-177 opgevolgd door de D-177S met 

als enige verschil de snelheid. Deze is opgetrokken van 20 km/u naar 27 

km/u. Verwant aan beide trekkers zijn de Güldner A-4M Toledo en de A-

4MS Toledo. Als gevolg van de slechte rendementen tijdens de samen-

werking met de  Güldnerfabrikant en   de  eerder  grote  verliezen  in  

Argentinië wordt de productie 1961 van alle Fahr tractoren in 

Gottmadingen gestaakt en richt men zich enkel nog op hooi en 

oogstmachines. De productie van de Deutz tractoren in Gottmadingen 

gaat nog wel verder maar vanaf 1964 worden ook deze weer in Keulen 

gebouwd. 

 

 

 

 

 

Werktuigen 

Wat we niet 

mogen vergeten is 

dat Fahr van 

oorsprong een 

fabrikant is van 

hooi, maai en 

oogstmachines  

 

 

                              Fahr D-177 

                 Fahr D-177S 
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Al net na de eerste wereldoorlog is Fahr één van de bekendste 

machinefabrikanten in Duitsland. Het was ook Fahr die in 1952 als 

eerste Duitse fabrikant de zelfrijdende maaidorser introduceerde. Aan 

de hand van foto’s laat ik een paar hooi en oogstmachines zien. 
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                       Fahr vorkjesschudder                                                                                        Fahr hooikeerder 

                   Fahr MDL zelfrijdende maaidorser.                                                                       Fahr Graanmaaier  

                   Fahr M-66 zelfrijdende maaidorser                                                      Fahr MDL  type 1  zelfrijdemde maaidorser 



 

 

 

 

 

     

                1962 

 

Dit zijn zomaar een aantal hooi en oogstmachines. De machines die 

Fahr heeft gemaakt zijn er te veel om op te noemen. 

 

Argentinië 

In 1952 opent Fahr een fabriek  in Argentinië. Men start met volle moed 

maar er worden enkel maar grote verliezen geleden. Dit is ook de reden 

dat het Argentijnse avontuur al na een aantal jaren wordt opgegeven. 

Toch zijn er nog zo’n 10.000 Fahr trekkers in Argentinië gebouwd. Maar 

dat betekent niet dat er na de sluiting van de fabriek daar geen Fahr 

tractoren meer in Argentinië verkocht worden. Alleen  worden ze nu 

vanuit Duitsland naar Argentinië verscheept en dan met name de 

zwaardere typen zoals de D-45L, D-60L, D-540,  D-400B en ook een 

aantal van de D-400A en de D-400C. 

FAHR  SMS 4,2T 

 Fahr heeft ook nog wagens gebouwd    

Fahr M-66T getrokken maaidorser 
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Er zijn ook voor de Argentijnse 

markt prototypen gebouwd in 

Duitsland, met de hoop op 

succes en deze  dan   te   gaan   

produceren  voor Argentinië en 

omstreken. Maar zo ver is het 

nooit gekomen. Bij de typen F-

30 en de F-40 bleef het bij een 

enkel exemplaar en van het 

type D-460 zijn er slechts 7 

gebouwd. Zie blz 19.  

 

Opmerkelijk is dat de F-30 is 

uitgevoerd met een Deutz F2L-

712 motor en dat de F-40 is 

uitgerust met een Deutz F2L-

514 motor.  

 

Nadat men  (1961) in Duitsland 

is gestopt met het produceren 

van de Fahr tractoren zijn er 

Argentinië nog regelmatig Fahr 

tractoren gebouwd. Deze worden geproduceerd bij de dochter-

onderneming (Deca) van Deutz. Waarschijnlijk had dit te maken met de 

gedeeltelijke overname door Deutz. KDN zal wel gedacht hebben, als ik 

nu de naam Fahr ook handhaaf dat krijg ik ook de meeste Fahr klanten, 

en die waren er nog wel te vinden in Argentinië  
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           Fahr D-45L in exportuitvoering 

        Fahr D-400B 

                                                                    De prototypen Fahr F-30 en Fahr F-40 

 



Lang nadat men was  gestopt met het  produceren van  Fahr trekkers in  

Duitsland wordt vanaf 1967 de Fahr A-114 gebouwd met een vermogen 

van 110 pk.  

 

Nadat er 365 van waren gebouwd worden er ook nog eens 55 

exemplaren van het type D-800 geproduceerd met een vermogen van 

100 pk. Beide tractors hebben een 6-cilinder luchtgekoelde Deutz motor 

(F6L-514) met vermogens van respectievelijk 100 en 110 pk en een 

cilinderinhoud van 8 liter. Ze 

werden zowel onder de naam Fahr  

als onder de naam Deutz verkocht.  

 

Ik zal er niet al diep ingaan op al 

die Argentijnse typen omdat voor 

ons de Europese exemplaren van 

meer belang zijn. Maar een paar wil 

ik er  toch  nog  noemen  omdat  

veel van deze typen zijn gebaseerd  

op de Deutz 06 serie uit de zeventiger jaren. Deze typen kom ik regel-

matig tegen en ook hier zijn ze zowel als Fahr of als Deutz leverbaar.  

                                Fahr A-110                                                                                                                 Fahr D-800 

 

                               Fahr D-55F 
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                                 Fahr D-66F                                                                                                   Fahr D-86F 



Fahr onderscheid hier de volgende typen, Fahr D-55F, D-66F, D-86F. Er 

zullen er ongetwijfeld nog wel meer zijn. Het type D-540 dat destijds 

ook in Duitsland werd gebouwd is hier in diverse modellen gebouwd.   

 

Vanaf 1982 toen er op alle trekkers Deutz-Fahr kwam te staan was het 

over met de aparte merkaanduiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk is dit één van de laatste D-540 modellen vanuit de tijd 

toen de naam Deutz-Fahr in 1982 officieel op de tractors kwam te staan 

en toen in de groene kleur  

 

Tot slot wil ik nog wel opmerken dat er in de periode vanaf 1938 tot 

1961 iets meer dan 100.00 Fahr tractoren zijn geproduceerd en dat Fahr 

genoteerd stond op de tiende plaats in de Duitse ranglijst wat het 

produceren en de verkoop van landbouwmachines betrof.            

 

Alle rechten voorbehouden geheel of gedeeltelijke                 

overname is niet toegestaan 

Auteur:  Arjaen 

                                 Fahr D-540 
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   Fahr D-540 

 



 

 

 

 

 

Fahr Fahr D-177S          
   met een Mercedes motor van 34 pk 

Handig en sterk, een Fahr is er voor elk werk. 


