GROTE VIERKANTE
BALENPERSEN
GEBOUWD VOOR GROTERE DOELEN
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DE MACHINE VOOR
BALEN MAKEN
ZAKELIJKE PRODUCTIVITEIT VOOROP

Dit geven loonwerkers ons elk seizoen weer
aan: geef ons een balenpers die een hogere
kwaliteit biedt als gevraagd door onze
klanten, met de veelzijdigheid waardoor ons
bedrijf kan bloeien. Wij hebben hiernaar
geluisterd, en hier is het.

De L600 verwerkt kuilvoer, hooi, stro en speciale gewassen
zoals hennep in harde balen met hoge dichtheid van
geconcentreerde energie waar uw klanten heel blij mee zullen
zijn. Bovendien geeft de pre-hakselaar u een extra product
om te verkopen: fijn gehakselde strobalen voor specifiek
agrarisch gebruik en industriële toepassingen, zoals
de productie van biogas en verbrandingsinstallaties.

G E WE L D I G E B A L E N VO O R M E E R
KLANTEN
Van zeer nat tot zeer droog: grote vierkante balenpersen
van John Deere produceren altijd dezelfde uitstekende
resultaten.

Silage

Voeder
voor koeien

Hooi

Aardbeienteelt

Stro

Stalstrooisel
voor runderen

Hennep

Stalstrooisel voor
dieren op roosters

Stalstrooisel
voor varkens

Champignon
teelt

Productie
van biogas

Verbranding
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O N T W ER P ER S VA N D E L600 Z I C H O P Z O UD EN
M O EST EN R I C H T EN , Z EI I K : D E B EST E P R EH A K S ELK WA LI T EI T EN D E D I C H T ST E B A LEN
TOT N U TO E. I K K A N N U M E T T EVR ED EN H EI D
M ELD EN : M I SS I E G ES LA AG D. ”
M I C H A E L P E Y R A R D, D R O M E ( F R A N K R I J K )
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DE MAATSTAF
VOOR DICHTHEID
OVERZICHT L600
Het is niet slechts één functie waardoor de L600 zo'n
gewaardeerd voorbeeld is van balenperstechnologie en de
standaard is geworden voor perfect gevormde balen met een hoge
dichtheid. Het zijn er 10. De L600 is superieur aan de L1500-serie
qua dichtheid en capaciteit en zit vol met functies die tegemoet
komen aan de hoge eisen die een modern loonwerkbedrijf stelt.

1 | ROTOR EN PICKUP MET
H O G E C A PAC I T E I T

2 | DUBBEL
BLAZERSYSTEEM

Versterkte rotor met hoge capaciteit
en stalen Hardox®-tanden. Nieuwe Maxi
RotoFlow-optie waarvoor dezelfde met
bouten bevestigde rotortanden worden
gebruikt als voor de MaxiCut.

De lucht die door het knopersysteem
wordt geperst met een snelheid van
200 km/u houdt het systeem de hele
dag droog.

6 | B E S C HE R M IN G
AANDRIJFLIJN EN
N O K K E N KO P P E L IN G

7 | E E N VO U D I G E T O EG A N G
EN ONDERHOUD

8 | PERS EN
IN VO E R S Y S T E E M

Messenlade, bodemdeur met brede
opening, gecentraliseerd automatisch
smeersysteem.

De pers voor meerdere gewassen en een
simpel invoersysteem garanderen een
uniforme baal met hoge dichtheid bij alle
gewassen en onder alle omstandigheden.

Verbeterd door toepassing van een
zwaarder vliegwiel in een eenvoudig
op veiligheid gericht ontwerp voor
effectieve overbelastingscontrole
en minder uitvaltijd.
Hardox ® is een handelsmerk van de SSAB-groep.

3 | DUBBELE KNOPERS
Het ontwerp maakt een hogere dichtheid
mogelijk zonder extra slijtage aan
de knopers.
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D E V E R S IE M E T E N K E L E A S
De versie die in bepaalde situaties
ook wendbaarder is.

Het gewicht van de baal wordt
weergegeven op de (optionele)
monitor.

4 | E E N VO U D I G E T O EG A N G

5 | M E E R O P S L AG

Het platform met eenvoudige toegang
en deuren die volledig opengaan biedt
uitstekende toegang tot alle werkende
componenten.

Een extra opslagruimte van 225 ltr. aan
de rechterzijde van de machine voor
ten minste 6 extra touwspoelen, een
gereedschapskist of een service kit
voor de knoper.

9 | IN D I V ID U E L E
H Y D R AU L I S C H E
M E S B E V E IL I G IN G

10 | I S O B U S B E S T U R IN G S S C H E R M

Zorgt voor een constante, regelmatige
ladingsbeveiliging voor elk mes.

Functiebewaking, machine-instelling,
elektronisch touwvolgsysteem,
dagelijkse werkrapporten.

Baalvalsensor (optioneel).

Wordt standaard geleverd: zuiver
en soepel laatste baal uitwerpen
dankzij de dubbele rij hydraulische
vorken.

6

TOEGEWIJD
AAN DICHTHEID
ZIE EEN BETERE BAAL
De ideale baal heeft een aantal essentiële
kenmerken: de baal zit vol met latente
energie en kan eenvoudig worden verwerkt,
vervoerd, gestapeld en opgeslagen. Dit
vereist een grote dichtheid. En dat is waar
het om gaat bij de L600.

G E WE L D I G E B A L E N IN WO R D IN G :
H O E D E L 6 0 0 HE T D O E T

1 | De enkele invoervork brengt gewasmateriaal over
van de inline rotor naar een voorcompressiekamer,
zodat gewasvlokken met een gelijke dichtheid worden
geproduceerd.

2 | Als de kamer vol is, wordt er druk uitgeoefend op
de wiggen totdat de invoervork een langere slag krijgt.
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Onze L600-ontwerpers hielden vast aan een beproefde en
ware technische benadering: eenvoud toepassen voor het
bereiken van efficiëntie. In combinatie met een nu zwaarder
vliegwiel zorgt het transmissie- en aandrijfasontwerp voor
een consistent soepele en gesynchroniseerde beweging –
met minimale wrijvingsverliezen voor betere algehele
systeem efficiëntie waardoor tevens de levensduur
van onderdelen wordt verlengd door het minimaliseren
van slijtage.

1

3

6

4

2
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Minder ongeplande onderhoudsonderbrekingen
zijn essentieel voor het verhogen van de
productieve tijd. Wij hebben alle onderdelen van
de aandrijflijn beschermd tegen overbelasting
door een serie nokkenkoppelingen die
onmiddellijk worden ontkoppeld wanneer
een laaddrempel wordt bereikt.
1 |
2|
3|
4|
5|
6|

3 | De voorgeperste vlokken worden naar de balenkamer
gebracht en worden daar door de plunjer samengeperst
tot een werkelijk dichte baal.

Bescherming nokkenkoppeling invoervork
Bescherming nokkenkoppeling rotor
Bescherming hoofdnokkenkoppeling
Bescherming nokkenkoppeling pickup
Aftakas met groothoek
Nokkenslipkoppeling aangedreven invoerrol

8

ERG HONGERIG,
NIET KIESKEURIG
INVOERSYSTEEM VOOR ALLE GEWASSEN
Het grondige invoersysteem met hoge capaciteit
van de L600 kan grote zwaden verwerken met een
indrukwekkend hoge snelheid en pakt elk gewas op
dat u ervoor plaatst, van hooi en stro tot speciale
gewassen zoals hennep.

Het L600-invoersysteem levert topprestaties. Curvebaan-technologie en
brede pickups in combinatie met rotors met een hoge capaciteit die zijn
uitgelijnd met enorme convergerende vijzels, transformeren zwaden van
elke vorm en grootte in een uniforme gewasstroom die de basis vormt
voor uniform gevormde balen met een grote dichtheid.

Efficiëntere invoer en productie
van balen: onze nieuwe robuuste
gewasrolextensies helpen om grote
zwaden luchtige en lichte gewassen,
zoals maïsstengels en stro, vooraf
te comprimeren.
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Er is geen afscherming voor het obstrueren van
uw zicht omdat onze RotoFlow of MaxiCut pickups
het gewas efficiënt versnellen in de voorperskamer
met rotors met hoge capaciteit en grote uitgelijnde
vijzels – zelfs de meest kleverige gewassen worden
soepel verwerkt.

Maak overbeladen voorperskamers sneller en
moeiteloos vrij dankzij eenvoudige toegang voor
onderhoud via de bodemdeur met brede opening
van de persvloer.

Alleen perfecte gewasvlokken zorgen voor perfecte
balen. Daarom werkt de invoervork in twee modi:
‘interval’ voor onregelmatige zwaden of ‘één op één’
voor grote zwaden van constante grootte. Het geharde
opraapsysteem voor meerdere gewassen met weinig
onderhoud van de L600 vormt elke baal alleen
wanneer de kamer helemaal vol is.
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MEER KLANTEN,
MEER OMZET
DE MOGELIJKHEID VAN VOORHAKSELEN
Met onze pre-hakselaar kunt u meer klanten dan
ooit bedienen: aardbeientelers, champignontelers
en veehouderijen die stalstrooisel voor dieren nodig
hebben, hebben allemaal het fijn gehakselde stro
nodig dat u nu kunt leveren.

O N Z E P R E- H A K S E L A A R :
M A X IM A L I S E E R H E T
R E N D E M E N T O P UW
IN V E S T E R IN G IN E E N
BALENPERS
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G E WE N S T:
FIJN GEHAK SELD STRO
Haksel stro tot op een lengte van
19 mm voor het produceren van uiterst
absorberend fijngehakseld stro dat ideaal
is als strooisel voor melkkoeien, varkens
en pluimvee, als voedingssupplement
met een hoog vezelgehalte voor
koeien en voor champignonteelt
en aardbeienteelt.

Hoewel onze pre-hakselaar een van de grootste rotors
heeft die verkrijgbaar zijn, kan deze weg worden
getild zodat u 650 mm bodemvrijheid krijgt wanneer
u de rotor niet gebruikt.

PRODUCTSPECIFICATIES
PRE-HAKSELAAR
Werkbreedte (cm/inch)
Theoretische maaihoogte (cm/inch)
Maximale bodemspeling (cm/inch)
Montage
ROTOR
Rotordiameter (cm/inch)
Rotortoerental (tr/min)
MESSEN EN CONTRAMESSEN
Aantal messen
Aantal contramessen
Dwarsbalk
Gewicht van elk mes (gr)
Snelheid van elk mes (m/s)
AANDRIJFLIJN
Primaire aandrijflijn
Tandwielkast
Rotoraandrijving
Riemspansysteem
AFMETINGEN
Totale breedte (cm/inch)
Gewicht (kg/lb)
Vereist extra vermogen
(kW/hp)*

200/78,7
1,9/0,74
65/25,6
Specifieke uitgeschoven
trekhaak

Stalstrooisel voor varkens

Champignonteelt

67/26,4
2.400
48
2 x 49
1 – roestvrij staal
850
84

Voeder voor koeien

1-3/4 aandrijflijn aftakas –
20 spieën – voor zwaar gebruik
T-ontwerp met directe aan/
uit-schakeling
Riem met vijf groeven
Hydraulische druk aangepast
(meter)
238/93
930/2.050
37/50

*Het benodigde vermogen kan variëren afhankelijk van de verschillende gewassen,
omstandigheden en uitrusting van de machine.

Aardbeienteelt
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HOGE KRACHTEN
BALENVORMING MET PRECISIETECHNIEK
Wanneer de balenkamer is gevuld, comprimeren de
precisiekrachten van diverse componenten de gewasvlokken in
gemodelleerde, keiharde vierkante balen van geconcentreerde
energie.

De met een laadpen bediende plunjer
met hoge capaciteit werkt met een
snelheid van 46 slagen per minuut en
wordt geleid door een aantal van de
grootste plunjerlagers in de landbouw,
automatisch gesmeerd voor een lage
onderhoudsintensiteit.
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O N T WO R P E N O M L A N G
MEE TE GAAN
M E E R R U IM T E
VO O R K WA L I T E I T
Een lange balenkamer is een
belangrijk element bij het
produceren van hogere kwaliteit en
dichtheid van de balen. Met 3,3 m
zit die van ons in de hoogste klasse.

Vier extra duurzame, permanent gesmeerde
plunjerrollen (60 x 125 mm) verzekeren dat
de perskamer en plunjer elk seizoen weer
efficiënt werken.

H Y D R AU L I S C H E E F F I C IË N T IE
Bestuurders zijn enthousiast over het
praktische gemak van het gloednieuwe
vanuit de cabine bediende hydraulische
bedieningssysteem met belastingdetectie en
het bedieningspaneel voor balen uitwerpen,
loshelling en toegang tot mescassette.

D E S L E U T E L VO O R
U N IF O R M I T E I T
Dankzij de te selecteren bedrijfsmodi van het
dichtheidsframe en panelen van de L600-serie
krijgt u perfect gevormde uniforme balen
ongeacht de gewasomstandigheden waar
u mee te maken heeft.
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DUBBELE KNOPER
ZORGEN VOOR DUURZAME
PERFECTIE
Onze dubbele knoper zorgt ervoor dat de
perfect gemodelleerde balen die uit de
L600 komen perfect blijven, ongeacht
de gewasomstandigheden.

Dus, wat is er bijzonder aan de manier waarop wij
dat doen? Het is de truc om het knoperframe vrij te
houden van spanning. Op die manier blijven de naalden
en het touw onder de juiste belasting, onder alle
gewasomstandigheden. En dat betekent minder slijtage
van onderdelen en betrouwbare spanningsvrije knopen
waarop u op kunt vertrouwen, ongeacht het gewas of
de omstandigheden waarmee u te maken hebt.

Elke knoop is betrouwbaar – u kunt de
belangrijkste functies van de knoper gemakkelijk
controleren op het scherm in de cabine.

Altijd een perfecte timing – de gemoderniseerde
aandrijflijn heeft knopers die direct worden
aangedreven door tandwielkasten en assen.

Praktisch gemak – comfortabele en eenvoudige
toegang tot het mechanisme van de knoper
voor onderhoud.
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DUBBEL
BLAZERSYSTEEM
HOGEDRUKREINIGING VOOR
UITSTEKENDE PRESTATIES
De ingebouwde blazers houden het
knopenleggersysteem schoon met
een luchtstroom van 200 km/u.

Pad van de luchtstroom met hoge snelheid
door de dubbele blazer

S C H O O N WE R K T B E T E R
Efficiënte dubbele blazers zorgen ervoor
dat uw L600-balenpers goed en zonder
onderbrekingen blijft presteren, zelfs
op de langste dagen van balen maken.
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M A X I CU T H C 23
Eenvoudig onderhoud met uitschuifbare
mescassette en een elektrisch
bedieningspaneel aan de zijkant. Langere
levensduur van de onderdelen dankzij
Hardox® materialen met hoge specificatie
en hydraulische bescherming voor elk mes.

R O T O R E N M A X I CU T H C 15
De Hardox® materialen met hoge
specificaties, uitschuifbare mescassette
en brede deuropening onder de rotor
zorgen voor handige toegang.

Hardox ® is een handelsmerk van de SSAB-groep.
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TOEGANG
IS ALLES
ONDERHOUD IN RECORDTIJD
Wij hebben de L600 specifiek ontworpen voor lage
exploitatiekosten. Ten eerste hebben we gezorgd
voor uitermate eenvoudige kinematica. Alleen dat
al is een belangrijke factor om elk systeem minder
gevoelig te maken voor de noodzaak van reparaties.

Aangezien goed regelmatig onderhoud van essentieel belang is en
tevens snel moet zijn, hebben wij er vervolgens voor gezorgd dat u in
een handomdraai toegang hebt tot belangrijke onderdelen. Touwspoel,
touwkasten, naalden en knopers, achterste perskamer, pickup en
messencassette zijn super eenvoudig te bereiken, en we hebben
een sticker met een servicekaart opgenomen die u alle handmatige
smeerpunten laat zien. Voor gemakkelijke en veilige toegang tot
de knoper en blazers zijn er twee grote loopgangen aan de zijkant.

O N D E R H O U D WA N N E E R
H E T U U I T KO M T

S M E E R HE T VA N U I T
D E C A B IN E

Daglicht is niet vereist. We rusten onze
L600 balenpersen uit met een set
onderhoudslichten voor alle belangrijke
onderhoudspunten (touwkasten,
naalden, knopenleggers).

Instellen en bijhouden van smering van
lagers en kettingen vanuit uw cabine:
het is nauwkeuriger en bespaart veel
tijd voor dagelijks onderhoud.

ALLES AAN BOORD
Er is genoeg ruimte voor alles wat u
nodig hebt om productief te blijven.
Neem tot wel 30 grote touwspoelen
mee. Zo kunt u wel even productief
blijven.
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VERBETERDE
EFFICIENCY
INFORMATIE EN BEDIENING
U hebt de juiste informatie op het juiste moment nodig,
gepresenteerd op een zodanige manier dat u er direct
op kunt reageren. Zie dat hier:

U wordt zeker enthousiast over de enorme hoeveelheid informatie die
beschikbaar is en de vele functies van de balenpers die u direct vanuit de
cabine kunt regelen. Met het Universal-display met ISOBUS-functie of het
CommandCenter kunt u de instellingen voor de baaldichtheid, de activering
van de MaxiCut-messen, de baallengte en de hoeveelheid vlokken regelen
en informatie over de belading en het druksysteem van uw machine bekijken.
Het registreren en documenteren van veld- en werkinformatie is nog nooit
zo eenvoudig geweest. Hierdoor kan de facturering naar uw klant ook
eenvoudiger en sneller plaatsvinden.

VERLENGDE
MONITOR
Verdubbel de grootte van
uw scherm met onze nieuwe,
verlengde monitor. Meer,
sneller en beter zien, volgen
en aanpassen.
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WINST DIE U
KUNT WEGEN
INGEBOUWD WEEGSYSTEEM
Het ingebouwde weegsysteem geeft allerlei gegevens over
het baalgewicht in real time weer. Niet alleen wordt uw
voortgang bijgehouden, de gegevens maken ook meer
factureringsopties mogelijk, zoals factureren per baal of op
basis van gewasgewicht. De direct beschikbare gegevens
omvatten het gewicht van de huidige en de laatste baal,
het geaccumuleerde aantal balen, het baalgewicht per sessie
en het gemiddelde baalgewicht.

R I C H T IN G S P I J L E N

M AC H IN E IN S T E L L E N

De rijrichting, weergegeven op het
beginscherm, wordt aangegeven met
pijlen om het monitoren van de machine
gemakkelijker te maken, vooral voor
minder ervaren bestuurders.

U hebt de controle: voltooi het instellen
van uw L600, inclusief de automatische
mesreinigingsfunctie op MaxiCutmachines, vanuit het comfort van
uw cabine.

ELEK TRONISCH
T O UW VO L G S Y S T E E M
Elke knoper wordt afzonderlijk gevolgd
via het staafdiagram op het scherm
en bij afwijkingen worden visuele en
akoestische waarschuwingen gegeven.
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PRODUCTIVITEIT
OPTIMALISEREN
CONNECTED
BEDRIJFSMANAGEMENT

Zorg ervoor dat uw L600-balenpers
topprestaties blijft leveren met
originele John Deere onderdelen.
Vraag uw dealer om advies.

Het John Deere Operations Center op MyJohnDeere.com
is het centrale platform van waaruit u verbinding maakt
met uw machines, bestuurders en percelen. Gemakkelijk
te gebruiken, overal toegankelijk op elk toestel en het stelt
u in staat gegevens te bekijken, te bewerken en te delen
voor complete connectiviteit van het hele machinepark.

INTELLIGENTE
AG - NAVIG ATIE EN
VLOO TLOGISTIEK
Maximale efficiëntie voor
werkzaamheden met meerdere
machines: MyJobConnect Premium
breidt MyJobConnect uit naar
een logistieke oplossing voor een
gemengd machinepark, bocht-voorbocht-navigatie, een uitgebreide
database met velden en wegen
en geschatte aankomsttijden
voor voertuigen.

TA AK BEHEER EENVOUDIG
GEMA AK T
Reken af met papierwerk en
telefoongesprekken tijdens het
plannen, uitvoeren en rapporteren
van taken. Met MyJobConnect
kunt u in real-time met behulp van
de MyJobsManager-app taken
toewijzen aan uw bestuurders – en
het wordt allemaal gedocumenteerd
voor snelle rapportage en facturatie
wanneer de taak is uitgevoerd.

STERK E VERBINDINGEN
De K80 is een
kogelkoppelingsysteem van
80 mm voor een standvastige en
betrouwbare verbinding tussen
uw L600 en uw tractor. Diverse
andere soorten trekhaken zijn
ook verkrijgbaar.
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MAAK HET NOG BETER
VERBETERINGEN EN ACCESSOIRES

Er is een groot aantal optionele accessoires beschikbaar
waarmee u uw L600 kunt aanpassen en het kunt instellen
voor uw unieke vereisten – allemaal met originele John Deere
kwaliteit.

Handenwastank – Genoeg water om uw ha nden
schoon te houden tijdens lange dagen in het
veld. De handenwastanks bevatten 10 l water.

Afvalbak – Bent u in het veld en weet u niet
zeker waar u de verpakking van uw touwspoelen
en ander afval moet laten? Dat kan hier!

Service kit voor knoper – Alles voor het
onderhoud van uw knoper in het veld in
één specifieke set.

Configureerbare sensor voor vochtgehalte van
het gewas: controleer continu het vochtgehalte
van de balen zodat u uitsluitend balen van
topkwaliteit produceert.

Achterop gemonteerde camera met
geïntegreerde bescherming – kan op twee
posities gemonteerd worden, zodat u op
uw uitgebreide monitor het uitwerpen van
de balen kunt volgen.

Comfortpakket achter – Twee werklichten
achter, een extra gereedschapskist, service
kit voor knoper, afvalemmer en watertanks
om uw handen te wassen.
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S P EC IF I C AT IE S

L624

L633

L634

90x80/35x32

90x120/35x47

BAALAFMETINGEN
Dwarsdoorsnede – hoogte x breedte (cm/inch)

70x120/28x47

Baallengte (cm/inch)

Van 60/24 tot 300/118

PICK-UP
Pick-up breedte (cm/inch)

230/91

Pickupdiameter (cm/inch)

34/13

Aantal tandenbalken

5

Ruimte tussen tanden (mm/inch)

61/2,4

Voorcompressie-rollenkeerplaat

Rollenkeerplaat met zelfdrukregeling (diameter van 250 cm/9,84 inch) en compressievingertandenrek

Vaste wielen voor hoogteregeling opraper

Pneumatische wielen

Zwenkwielen voor hoogteregeling opraper –
draaibaar
Zweefstand pickup

Semi-pneumatische wielen – lekvrij
Verstelbaar

Pickupbescherming

Koppelingbescherming

PRE-HAKSELAAR
Type

Zie details op pagina 11

AANGEDREVEN GEWASROL (OPTIONEEL)
Type

Convergerende zijvijzels en centrale schoepen

Aandrijving

Mechanisch – ketting

Bescherming

Koppelingbescherming

ROTOFLOW STANDAARD
Type

RotoFlow Hardox-tanden met hoge capaciteit en convergerende zijdelingse vijzels in de as

Rotordiameter (mm/inch)

473/18

Bescherming

Koppelingbescherming

ROTOFLOW VERSTERKT
Type

Rotordiameter (mm/inch)
Bescherming

RotoFlow Hardox met hoge
capaciteit en convergerende
zijdelingse vijzels in de
as,vervangbare rotortand
590/23

Niet verkrijgbaar

Koppelingbescherming

RotoFlow Hardox met hoge
capaciteit en convergerende
zijdelingse vijzels in de
as,vervangbare rotortand
590/23
Koppelingbescherming

MAXICUT ROTOR
Type

Rotordiameter (mm/inch)

RotoFlow Hardox met hoge
capaciteit en convergerende
zijdelingse vijzels in de
as,vervangbare rotortand
590/23

Bescherming
Aantal messen
Snijlengte (mm/inch)
Messelectie op het display
Mesbescherming
Reinigingssysteem voor mes en messleuf

RotoFlow Hardox met hoge
capaciteit en convergerende
zijdelingse vijzels in de as
473/18

RotoFlow Hardox met hoge
capaciteit en convergerende
zijdelingse vijzels in de
as,vervangbare rotortand
590/23

Koppelingbescherming
23

15

23

45 /1¾

45 /1¾

45 /1¾

0 / 11 / 12 / 23 messen

0 / 15 messen

0 / 11 / 12 / 23 messen

Individueel, hydraulica

Individueel, veer

Individueel, hydraulica

Automatisch en instelbaar op de monitor

23

L624

L633

L634

VOORPERSKAMER
Pers

Type invoervork

Bescherming

Koppelingbescherming

Invoermodus

Handmatig of automatisch

PLUNJERSLAG
Aantal plunjerslagen (per min)

46

Plunjerslag (cm/inch)

69,5/27

Grootte plunjerrol (mm/inch)

125/5

BALENKAMER
Balenkamer – aantal hydraulische cilinders

4

3

Lengte balenkamer (m/ft)

4

3,3/10

KNOPERSYSTEEM
Aantal knopenleggers/type

6 / dubbele knopenleggers

Reinigingssysteem

4 / dubbele knopenleggers

6 / dubbele knopenleggers

Dubbele blazerturbine – met onafhankelijke hydraulische aandrijving

Bijhoudsysteem knopenlegger

Elektronica – van de cabinedisplay

Touwspoelinhoud

30 (compatibel met grote spoel)

WEEGAPPARAAT (OPTIONEEL)
Type

Gegevens over baalgewicht worden op het hoofdscherm getoond en gerapporteerd aan de veldtellerpagina's

WIELEN EN ASSEN
Enkele as

600/55-22.5 of 700/55-22.5

Gestuurde tandemas (optioneel)

500/60-22.5 of 560/45-R22.5 of 620/50-R22.5

SMEERSYSTEEM
Type

Automatisch en instelbaar op de monitor – voor hoofdlagers en alle kettingen

OVERIG
Aansluiting grote vierkante balenpers
Regeling grote vierkante balenpers
Extra opbergvak

Isobus
Display met alle hoofdbedieningselementen en indicaties, inclusief de rijrichtingspijlen
Opbergvak van 225 liter voor extra touwspoel of onderhoudsgereedschapskist

Vochtigheidssensor (opt)

van 9% tot 40% – kan gekalibreerd worden

AFMETINGEN
Lengte (m/ft)**

8,2/27

8,2/27

Breedte (m/ft)**

3/9

3/9

8,2/27
3/9

Hoogte (m/ft)**

3,4/11

3,4/11

3,4/11

Gewicht (kg/lb)**

10.400-11.000*/22.928-24.250*

9.300 -9.600*/20.502-21.164*

10.600-11.300*/23.369-24.912*

VEREISTEN VOOR DE TRACTOR
Toerental aftakas
Hydraulische verbinding**
* voor RotoFlow HD- en MaxiCut-machine
** kan variëren afhankelijk van de opties

1.000
1 enkelwerkende SCV + Power beyond + Hydraulica met belastingdetectie

VERPLAATS SNELLER
MEER BALEN
Zorg voor meer gemak en kostenefficiëntie voor de
laad- en transportzijde bij uw activiteiten van balen
maken met een telescopische lader van Kramer.

YY1914305DUT_NL

09/19

Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik
is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen
sommige illustraties en teksten gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen,
productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg
uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische
gegevens en ontwerpen van de in deze documentatie beschreven producten
te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Het groen en geel kleurschema,
het logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken
van Deere & Company.

