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Iedere dag opnieuw doet u uw best op het werk. Als professional op het
gebied van gazononderhoud en als hovenier doet u extra uw best om de
best mogelijke resultaten te behalen. Niet omdat de klant of uw bedrijf
dat van u verwachten. Maar omdat u zelf met minder gewoon geen
genoegen neemt�

Die aandacht voor kwaliteit verklaart ook waarom u goede machines
waardeert en goed onderhoudt. Zoals elke vakman weet u dat de zorg
waarmee u uw gereedschappen onderhoudt ook resultaten van goede
kwaliteit oplevert.
Kunt u zich daarin vinden? Dan bent u met John Deere in goed
gezelschap. Wij zijn net zo trots op onze machines als de vele mensen
die ze wereldwijd gebruiken. Professionals zoals u, die weten wat het
betekent om goed werk te leveren.
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EEN BEDRIJF
RUNNEN
33 °C, in het zuiden van Denemarken. Na weken van hoge temperaturen
is het gras geel geworden en valt er niets meer te maaien. Machines blijven
binnen en bestuurders zitten thuis: dan heeft een bedrijf diepe wortels en
een slimme strategie nodig om te overleven. OKNygaard heeft ze allebei.
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Peter Porup gelooft in strategische planning. Als een van de directeuren
van OKNygaard besluit hij welke machines deze succesvolle aannemer
koopt dan wel least voor zijn brede portefeuille. Naast gazon- en
graslandverzorging heeft het bedrijf ook een afdeling voor ‘Beton’
die rioleringen installeert en grote structies zoals parkeerplaatsen
aanlegt. Deze twee zuilen van het bedrijf geven het de stabiliteit en
flexibiliteit die nodig zijn om het bedrijf aan te passen en te groeien,
mede dankzij meerjarige contracten die een goede financiële
planning mogelijk maken.

ADVISEUR DAN

Met elf vestigingen met eigen machines beschikt OKNygaard over een
indrukwekkende hoeveelheid materieel. Maar zoals Peter al zegt, zijn
de mensen het allerbelangrijkste. “Om een bedrijf als het onze te doen
groeien heb je de juiste mensen en de juiste structuren nodig. Dit is
een team-activiteit, en geen eenmanszaak. En we stellen ons team
zorgvuldig samen.”
Dankzij vriendelijke en efficiënte service en een slimme
bedrijfsuitstraling heeft OKNygaard een uitstekende reputatie, wat
zowel de medewerkers als de klanten appreciëren. Want zoals Peter al
zegt: alle 560 medewerkers zijn eigenlijk ook verkopers van het bedrijf.

EEN VERKOPER.”

WE R K E N M E T D E B E S T E

O L E M AT H I E S E N
JOHN DEERE S ALES MANAGER
GOLF

Zei daar iemand verkoop? De relaties van Peter met zijn leverancier van
John Deere Turf-producten is eveneens een belangrijke succesfactor.
Hij en Ole Mathiesen kennen elkaar al lang en hebben in die vele jaren
heel wat zaken gedaan. In 2003 was Ole degene die Peter zijn eerste
groene machine leverde. En tegenwoordig gebruikt OKNygaard
zo’n 80 tuin en park producten van John Deere. De huidige vloot
omvat de 1550 frontmaaier en 1600 cirkelmaaier voor grote
oppervlakken, plus een assortiment tractoren waaronder tien
splinternieuwe 2036R’s en zelfs machines uit de 6-serie. Ze zijn
allemaal nieuw of bijna nieuw: dat is het beleid van het bedrijf.

“IK BESCHOUW
MEZELF MEER
ALS EEN MACHINE-

Peter begon als hovenier maar maakte
de stap naar management en kwam steeds
hogerop. Hij weet uit ervaring wat bestuurders
nodig hebben – en kan ook zelf alle mogelijke
John Deere-machines nog met gemak bedienen.

De meeste werknemers van OKNygaard nemen hun machine
’s avonds mee naar huis zodat ze de volgende dag meteen weer
aan de slag kunnen zonder bij het depot langs te hoeven gaan.
Deze Zero-Turn heeft ‘vakantie’ omdat er niets valt te maaien!
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Wat betreft de exploitatiekosten weten de elf plaatselijke
managers dat investeren in een John Deere zichzelf
terugverdient omdat er minder storingen zijn. Maar het
gaat niet alleen om de machines. Peter probeert regelmatig
producten van andere merken uit, en zal niet aarzelen om
Ole te vragen met betere oplossingen te komen. En daar
wordt het interessant.
Ole Mathiesen begon te werken als monteur, stapte toen
over op verkoop en was tien jaar lang John Deere-dealer
voordat hij zijn bedrijf aan Semler Agro verkocht. Dus als
je op zoek bent naar een creatieve oplossing voor
gazononderhoud die goed werkt, is Ole de juiste persoon.
Nog maar 4 weken geleden belde Peter om te laten weten
dat een regiomanager een cirkelmaaier nodig had voor een
nieuw contract voor voetbalvelden. Wat vond Ole van de
configuratie die ze wilden kopen? Ole luisterde aandachtig
maar schudde toen zijn hoofd. Hij stelde iets anders voor,
maar liefst 2000 kilo lichter. “Bij de demonstratie keken
de managers en zijn staf heel kritisch,” herinnert Ole zich.
“Eerst met een frons, maar al gauw met een glimlach …
en naderhand vertelden ze dat ze nog nooit iets beters
hadden gezien.”
Voor Peter en zijn bedrijf is het van cruciaal belang om
te kunnen beschikken over een partner die net zoals
zijzelf vooruit kan kijken en met nieuwe ideeën komt.
Ole Mathiesen en John Deere ondersteunen de
bedrijfsstructuur overal waar dat mogelijk is, dus ook
voor service en reparaties van de vloot van John Deereproducten. Zoals veel aannemers verzorgt OKNygaard
zelf het regelmatige onderhoud en kleine reparaties.
Ze hebben echter niet bij alle 11 vestigingen een
onderhoudswerkplaats: in plaats daarvan hebben ze
hun eigen ‘rapid response’ team: de ‘blauwe jongens’.

“A L S S E R V I C E B E D R I J F
V E R WA C H T E N
WE ZELF OOK
UITSTEKENDE
SERVICE. DAAROM
GEBRUIKEN WIJ
P R O D U C T E N VA N
JOHN DEERE.”
PETER PORUP
D I R E C TO R O K N YG A A R D

Peter achter het stuur van zijn eigen Gator. Na de Gators
op het werk gebruikt te hebben bestelde hij er zelf een.
Hij gebruikt hem het hele jaar door voor de ontelbare
klussen op de boerderij.
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Peter fietst net zoals hij werkt:
hij probeert zijn prestaties altijd
te verbeteren! Hij maakt graag
snelle en competitieve tochten
van zo’n 200 kilometer, bij
voorkeur bij warm weer en
met lekker veel heuvels.

Als het gras zo droog is
als nu, hoef je je absoluut
geen zorgen te maken over
bandensporen op het gazon!
Het originele boerenhuis
achter Peter en Ole is meer
dan twee eeuwen oud.

B L AUW E N G R O E N
De ‘blauwe jongens’ zijn goed getrainde monteurs van
OKNygaard die naar de operators in het veld rijden zodra
een mes of riem vervangen moet worden. Ze verrichten
tevens de onderhoudsbeurten van de John Deeres van het
bedrijf, om de zes of twaalf maanden. Als ze ergens steun
bij nodig hebben, bellen ze hun collega’s bij John Deere
voor professionele assistentie en directe bestellingen
van onderdelen�

E E N P EO P L E B U S IN E S S
Deze persoonlijke service is opnieuw een voorbeeld van
het belang van mensen en communicatieve vaardigheden
in de huidige bedrijfsomgeving. Als het goed gaat met een
bedrijf, is het gemakkelijk om waarden en filosofieën te
formuleren. Maar bij een hittegolf zoals die in 2018 zie je
pas echt hoe een bedrijf met zijn medewerkers omgaat.
Zoals de meeste aannemers beschikt OKNygaard over
een groep van zgn. ‘seizoenskrachten’ om de impact voor
medewerkers te verzachten, en over een ‘tijdspaarpot’ die
medewerkers in drukke maanden kunnen vullen en dan in
stille tijden kunnen aanspreken om hun inkomen gelijk te
houden. Maar het bedrijf doet nog veel meer. “We willen
onze mensen helpen groeien,” verklaart Peter Porup.
“Dus moedigen we ze aan om nieuwe vaardigheden te
leren in een bedrijfscursus, of trainen we ze helemaal
opnieuw zodat ze niet thuis hoeven te zitten.”

Voor Peter Porup was thuisblijven gewoon nooit een optie.
Naast zijn liefde voor het golfen die alle leden van zijn gezin
met hem delen, is Peter een enthousiaste (en competitieve)
wielrenner die dol is op mountain biking en op lange ritten
met zijn plaatselijke club. Ole Mathiesen legt uit dat dit het
enige is waarover hij en zijn trouwe klant het nooit eens
zullen worden. “Waarom zou je je in het zweet werken
van Denemarken naar Parijs als je net zo goed in een
mooie auto met airco kan rijden?”
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STAP
VOOR STAP
In onze fabriek in North Carolina (VS), zorgt een
volledig nieuwe assemblagelijn ervoor dat elke
commerciële maaier volgens hetzelfde kwaliteits
nivau wordt gebouwd. De nieuwe lijn is gebaseerd
op een eenvoudig concept: hoe eenvoudiger iets
is, des te beter zullen de resultaten zijn.

Met de in hoogte verstelbare montagecarts
is de productielijn net zo ergonomisch als
de machines die het geproduceerd.

Elk station heeft een computerscherm dat werknemers met
afbeeldingen en animaties vertelt wat de volgende stap is.
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Tijdens de end-of-line audit controleren bekwame technici elke
machine grondig om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt
met onze normen – en de uwe.

De nieuwe assemblagelijn is zo ontworpen om net
zo intuïtief en ergonomisch te zijn als de John Deere
commerciële maaiers die het produceert. Medewerkers
kunnen naar elk willekeurig station lopen en op een
computerscherm precies zien wat de volgende stap is.
‘Selectielampjes’ tonen aan welke onderdelen ze nodig
hebben, en de digitale checklist na elke stap betekent
dat er nagenoeg geen ruimte is voor menselijke fouten.

K WA L I T E I T IN, K WA L I T E I T U I T

“MET EEN GOEDE MACHINE
KUNNEN BESTUURDERS
UITSTEKEND WERK DOEN.
HETZELFDE GELDT VOOR
DE ASSEMBLAGELIJN.”
T I M M A N TO N , M A N A G E R
PRODUC TIETECHNIEK

Zoals vaker, heeft het veel zwaar werk gekost om dingen
zo eenvoudig te maken. Samen met zijn collega’s haalde
Manager Productietechniek Tim Manton de volledige
assemblagelijn weg in slechts twee dagen en bouwden
ze vervolgens de nieuwe lijn uit het niets in minder dan
vier weken. Om de bouwkwaliteit van onze commerciële
maaiers te beschermen installeerden Tim en zijn team
een compleet kwaliteitsborgingssysteem van start to
finish met meer dan 250 nieuwe kwaliteitscontroleitems: alles van camera’s tot geïntegreerde
koppelgereedschappen en RFID-sensoren.
Om de overblijvende kwaliteitsproblemen te
ondervangen, wordt elke commerciële maaier
vervolgens rigoureus getest in een grondige nieuwe
end-of-line audit-procedure. Alleen wanneer onze
testers volledig tevreden zijn, tekenen ze de machine
af en keuren ze hem goed voor verzending. Dit heeft
tot gevolg dat commerciële klanten nog meer erop
kunnen vertrouwen dat ze de consistente kwaliteit
die ze verwachten van John Deere zullen krijgen.
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ALL-ROUND
ONDERSTEUNING
Van advies en verkoop tot onderhoud en reparaties: uw plaatselijke
John Deere partner heeft alles wat u nodig hebt om uw investering
als een trein te laten lopen. Ga om de dichtstbijzijnde John Deere
dealer te vinden naar dealerlocator.deere.nl
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E E N WE R E L DWI J D E G E M E E N S C H A P
Het personeel van uw lokale John Deere dealer staat altijd voor u klaar met persoonlijke service
waarop u kunt vertrouwen. Als onderdeel van de John Deere gemeenschap combineren ze hun
eigen individuele stijl met alle voordelen van een sterke wereldwijde onderneming.

F IN A N C IE R IN G O P M A AT
John Deere Financial helpt klanten al meer dan 150 jaar bij
het opbouwen van hun bedrijf. Dankzij ons onovertroffen
inzicht in uw markt en de uitdagingen waarmee u te
maken hebt, kunnen wij concurrerende financiering
op maat aanbieden voor de machines die u nodig
hebt om uw volgende stap te ondernemen.
Van verhuur voor aankoop tot leasing en verhuur:
uw plaatselijke John Deere dealer kan u helpen bij de
keuze van de beste opties voor uw bedrijf. Kom eens
langs voor een gesprek.

De oplossingen van John Deere Financing zijn niet in alle landen beschikbaar.
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PowerGard
M A A K U G E E N Z O R G E N:
H E T I S G E R EG E L D.
Met een PowerGard onderhouds- en
beschermingsplan weet u zeker dat uw
machines altijd in topconditie verkeren,
klaar voor de start.

Maximale bedrijfstijd
en geen zorgen...
Met PowerGard kunt
u zich concentreren
op uw bedrijf, en zorgen
wij voor uw machines.

P OWE R G A R D - PA K K E T T E N
POWERGARD MAINTENANCE

POWERGARD MAINTENANCE

PowerGard is niet in alle landen verkrijgbaar.

POWERGARD MAINTENANCE

POWERGARD PROTECTION

POWERGARD PROTECTION

POWERGARD PROTECTION PLUS
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N IE T G I S S E N M A A R F E I T E N
Zou u wel eens een röntgenopname van uw machine
willen kunnen maken om te zien of hij gezond is?
Expert Check komt daar dichtbij: een zorgvuldige
diagnose van alle hoofdonderdelen (inclusief sensors,
elektronica en software) met recente, op het veld
gebaseerde checklists en gereedschappen waar
alleen de dealers van John Deere over kunnen
beschikken. Dat levert een gedetailleerd rapport op
over de gesteldheid van uw machine, de dingen die
gerepareerd moeten worden, en wanneer dat nodig is.

D U ID E L I J K HE ID OV E R P R I J Z E N
Op basis van dit rapport laat u ons weten wat u wilt
laten doen. De prijzen zijn duidelijk en er zijn pakketten
inclusief onderdelen en arbeid, dus hoeft u met
Expert Check ook niet te raden wat reparaties
en onderhoud gaan kosten.
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EXPERT CHECK is niet in alle landen leverbaar.

Zelfs een John Deere zal uiteindelijk
reparaties nodig hebben. Wanneer die
dag komt, trekken onze dealers alles uit
de kast om de stilstandtijd tot een minimum
beperken. Met een technisch geavanceerde
werkplaats en een volledig opgeleid
technisch team kan de dealer professionele
ondersteuning bieden met de laatste updates,
direct uit de fabriek. Voor kleinere reparaties
die u liever zelf uitvoert, kan de dealer alles
wat u nodig hebt binnen een dag leveren
– zelfs voor oudere modellen.
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COMMERCIËLE
LOOPMAAIERS
ERVAAR PRESTATIES VOOR COMPACTE OPPERVLAKKEN

Onze commerciële reeks loopmaaiers is ontworpen voor gebruik de hele dag door, zonder
vermoeidheid. Ze hebben een sterk, corrosiebestendig aluminium maaidek met stalen
verstevigingen en zijn verkrijgbaar in verschillende modellen. Deze maaiers zijn niet
bang voor hard werk.

WE IN I G T R IL L IN G E N
Langer en veiliger werken met minder
blootstelling aan trillingen. Dankzij het
krachtige AntiVibrationSystem, hoeven
gebruikers hun werkdag niet zo vaak
te onderbreken.

S L IM M E B E WEG IN G
De mesremkoppeling (Blade Brake Clutch
– BBC) stopt het mes, maar de motor blijft
lopen. Hierdoor wordt het gemakkelijker
uw machine van A naar B te verplaatsen
en bespaart u tijd bij het legen van
de opvangzak. (JX90CB)
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C43

PRO 47V

43 cm werkbreedte

JX90C

47 cm werkbreedte

54 cm werkbreedte

Variabele snelheid: 2,7 – 4,5 km/h

Variabele snelheid: 2,7 – 4,8 km/h

Lichtgewicht: 47,5 kg

JX90CB

C52KS

PRO 53MV

54 cm wekbreedte

50 cm werkbreedte

53 cm werkbreedte

Variabele snelheid: 2,7 – 4,8 km/h

Variabele snelheid: 2,9 – 4,8 km/h

Variabele snelheid: 2,6 – 4,1 km/h

Mesremkoppeling

D45C
45 cm werkbreedte
OHV-benzinemotor

EEN HARDE JONGEN
Voor extra duurzaamheid is het aluminium onderstel aan
de binnen- en buitenkant extra versterkt met stalen platen.
U hoeft zich dus geen zorgen te maken over stenen,
deuken, stoten en corrosie.
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DIESELMAAITREKKERS
X940-SERIE

Model X940, X948 en X949 zijn robuust en bieden de perfecte combinatie
van vermogen, gebruiksgemak en comfort. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende
configuraties met twee- of vierwielaandrijving en vierwielbesturing met
vierwielaandrijving: want wij weten dat uw behoeften uiteenlopen.
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B E T R O UWB A R E M O T O R M E T H O O G KO P P E L

M A A IE N E N M E E R

De driecilinderdieselmotor levert een hoog koppel om alle werktuigen
aan te drijven. De efficiënte verbranding verlaagt de uitstoot van
uitlaatgassen en verhoogt de brandstofefficiëntie. De herontworpen
motorkap verbetert de luchtvoering en zorgt voor lagere
bedrijfstemperaturen�

Precisiemaaien is slechts één aspect van
professionele terreinverzorging. Met het
juiste aanbouwdeel zorgt een X940serie ervoor dat ook paden en opritten
aan dezelfde strenge eisen voldoen.

VO L L E D I G G E L A S T
S TA L E N F R A M E

H Y D R O S TAT I S C HE
T R A N S M I S S IE E N
H Y D R AU L I S C HE
S T U U R B E K R AC H T I G IN G

Het over de gehele lengte volledig
gelaste stalen frame biedt maximale
sterkte. Op de ingebouwde voorbumper
kan frontballast worden aangebracht
en de vooras van nodulair gietijzer
biedt maximale duurzaamheid.

De nieuwe modellen van de X940-serie
zijn gemakkelijk te bedienen en te
manoeuvreren dankzij de Twin Touchpedalen en standaard stuurbekrachtiging.

G E B R U IK S V R IE N D E L I J K
H Y D R AU L I S C H S Y S T E E M
Met ergonomische hendels worden het maaidek en de werktuigen
hydraulisch op en neer bewogen. Dankzij de zweefstand kunnen
voorop gekoppelde werktuigen de grondcontouren volgen.
Gemakkelijk te bedienen dankzij intuïtieve bedieningselementen.

O P VA N G S Y S T E E M
MET 3 ZAKKEN
Er is tevens een opvangsysteem van
500 liter met 3 zakken en Power Flow
Systeem beschikbaar.
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ROLBEUGELS
Alle modellen van de X940-serie zijn voorzien van een sterk
rolbeugelsysteem (ROPS) dat de bestuurder tijdens het werk beschermt.
De rolbeugel kan tijdelijk omlaag worden gezet tijdens werkzaamheden
onder bomen of struikgewas.

M A A ID E K K E N VO O R D E X 9 4 0 - S E R IE
De dekken van professionele kwaliteit zijn gestanst uit één enkele staalplaat en
vervolgens roestbestendig gemaakt in een speciaal dubbel verfproces. De asaandrijving
is gebouwd om lang mee te gaan en de natte aftakaskoppeling is vrijwel onderhoudsvrij.
Met de optionele MulchControl-functie verandert u uw maaidek met zijuitworp binnen
30 seconden in een mulchmaaidek. De zijuitworp is perfect voor lang gras.

Een grotere overlap van de messen vermindert de kans op gemiste
grasstengels, zelfs in bochten.

Met de optionele
MulchControl-functie
schakelt u heen en weer
tussen mulchen en zijuitworp.

Het flat-top ontwerp levert
een gladde onderzijde op voor
een uitstekende maaikwaliteit,
en is tevens duurzaam en
veelzijdig.

De gerolde buitenrand geeft het dek sterkte en
beschermt bomen en hekken tijdens het maaien.

De brede rol en verstelbare
steunwielen beperken het
scalperen van de grasmat
op ruw of oneffen terrein.

Het diepe dekontwerp duwt
het gras goed omhoog voor
een gelijkmatige maaibeurt.

D R I V E OV E R - M A A ID E K
U hebt geen gereedschap of spierkracht
nodig om deze maaidekken te koppelen
of los te koppelen. U hoeft ze alleen
langzaam achteruit te rijden tot
u een klik hoort (optioneel).
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OP ALLE MODELLEN
VA N D E X 9 4 0 - S E R IE
D I G I TA A L DA S H B OA R D
Het digitale instrumentenpaneel kan goed afgelezen worden in zonlicht
en maakt snelle diagnoses mogelijk. De functies omvatten een ‘beste
maaizone’ voor betere maaikwaliteit, en ‘startvolgorde’-indicatoren
om veiligheidsproblemen op te merken bij het starten.

–
–
–
–
–

Twin Touch-pedalen
Cruise Control
Dek-hefsysteem: Hydraulisch
Bediening dek: elektrisch
Optioneel: Homologatieset

COMMERCIËLE MAAIDEKOPTIES

48" zij-uitworp (122 cm / 48 in)
54" in zij-uitworp (137 cm / 54 in)
60" in zij-uitworp (152 cm / 60 in)
– Maaihoogte 25 – 133 mm, stappen van 6 mm

GEMAKKELIJK VERSTELBARE
M A A IH O O G T E
Met de knop op het dashboard stelt u de maaihoogte
af in stappen van 6 mm (0,25 in).

X940

X948

X949

18 kW (24,5 hp) bij 3400 tpm (Stage V)

18 kW (24,5 hp) bij 3400 tpm (Stage V)

18 kW (24,5 hp) bij 3400 tpm (Stage V)

Rijsnelheid vooruit: 13,7 km/h

Rijsnelheid vooruit: 13,7 km/h

Rijsnelheid vooruit: 13,7 km/h

Hydraulische stuurbekrachtiging 2 wielen

Hydraulische stuurbekrachtiging voorwielen

Hydraulische stuurbekrachtiging 4 wielen

2-wielaandrijving

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

– Opvangsysteem: optioneel

– Opvangsysteem: optioneel

– Opvangsysteem: optioneel
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MAAITREKKERS
MET DIESELMOTOR
X950R

Deze uitermate comfortabele maaitrekker met dieselmotor en met achteruitworp
en achteropvang heeft een dieselmotor met hoog koppel en wielmotoren voor zware
taken die de hele dag hard kunnen werken en een robuust stalen frame en maaidek
voor jaren van trouwe dienst.

P U R E K R AC H T
Een volledig gelast stalen frame. Een gestanst stalen maaidek van professionele kwaliteit.
Plus een driecilinder-dieselmotor met hoog koppel en zwaar uitgevoerde wielmotoren voor
ongeëvenaarde kracht en prestaties. Allemaal gesteund door de hydraulische stuurbekrachtiging,
verstelbare stuur, ergonomische bedieningselementen en stoel met hoge rugleuning voor
comfort gedurende de gehele dag.
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IN T UÏ T IE F
Bediening eenvoudig gemaakt:
de exclusieve multifunctionele hendel
geeft u vingertopbediening van het
dek en het opvangsysteem.

C O N F I G U R AT IE AC H T E R U I T WO R P
De alleen-achteruitworp configuratie verspreidt het maaisel gelijkmatig
over de gehele werkbreedte en is ideaal oplossing als u niet hoeft op
te vangen�

C R E Ë E R UW
EIGEN PRODUCT
Met keuze uit
maaidekken in twee
breedtematen, hoge of
lage losfunctie en talloze
praktische opties biedt
de maaitractor X950R,
alles wat u nodig hebt om
vele taken probleemloos
en winstgevend uit
te voeren�

U LT R A S O N E V U L S E N S O R
Hebt u ooit met een volle opvangbak
aan het einde van het te maaien
perceel gestaan? De nieuwe
vulsensorindicator houdt de realtime
vulstatus bij terwijl u aan het werk
bent – en omdat hij ultrasoon is, is hij
ook nog nauwkeurig en betrouwbaar.

K R AC H T I G
De dieselmotor met drie cilinders van
18,5 kW (25,2 hp) levert voldoende koppel
voor al uw aanbouwdelen. De efficiënte
verbranding helpt de uitstoot en het
brandstofverbruik te verlagen, terwijl de
motorkap de luchtcirculatie verbetert en
zo de warmteontwikkeling vermindert.
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D I G I TA A L DA S H B OA R D
Ontworpen voor goed zicht
en betere diagnoses en is uitgerust
met fantastische functies om de
maaikwaliteit te verbeteren en
efficiënt te werken.

OPTIONELE HOGE
O F L AG E U I T WO R P

VO L L E D I G B E R E I K
Dankzij zijn royale inhoud van 650 liter kunt u met deze
hooglosser meer werk verrichten voordat u moet lossen.
Omdat de bak wordt geleegd in het midden van uw
container, kunt u gemakkelijk gelijkmatig en volledig laden.

De opvangbak kan in luttele
seconden worden vastgezet en
verwijderd en wordt door een
afzonderlijke hydraulische pomp
met een laag motortoerental
geopend, opgetild en geleegd. Kies
ofwel voor de lage uitworpoptie of
voor de hoge uitworpoptie voor
veilig lossen op een hoogte van
maximaal 2 meter.
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N AU W K E U R I G
Het uitstekende ‘tail follows trail’-ontwerp maakt het gemakkelijk om dichtbij
hekken, muren en obstakels te maaien met het opvangsysteem. Het resultaat:
meer gemoedsrust – en productief maaien zonder gedoe.

X950R
18,5 kW (25,2 hp) bij 3200 tpm (Stage V)
Rijsnelheid vooruit: 14,5 km/h
Cruisecontrol
Hydraulische stuurbekrachtiging 2 wielen

A A N PA S B A A R

Achteropvang

Kies een maaidek met
een breedte van 48 in
(122 cm) of 54 in (137 cm).

Comfortabele stoel

H O M O L O G AT I E S E T
(O P T I O N E E L ):

– Twin Touch-voetbediening
– Dek-hefsysteem: Hydraulisch
– Bediening hek elektrisch

OPTIES VOOR COMMERCIEEL MAAIDEK MET
ACHTERUITWORP

48 in (122 cm / 48 in)
54 in (137 cm / 54 in)

Rijdt u over de openbare
weg van de ene locatie
naar de andere? Deze
set bevat alles voor
uw veiligheid en om te
voldoen aan de wettelijke
voorschriften.

OPVANGOPTIES

Lage uitworp (570 liter)
Hoge uitworp (650 liter)*
* Voor de hoge storthoogte zijn voorgewichten vereist.

OPTIONEEL

Verdeelplaatset achter
Parkeersteun opvangbak
Homologatieset
Quick Hitch
Aftakas voor
Cabine
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ZERO TURNMAAIERS
PERFECTE CONTROLE

Met onze Zero Turn-maaiers doet u uw werk 20% sneller dan met een frontmaaier, zodat u bij
elk gebruik geld bespaart. De Z997R en de nieuwe Z994R zijn ongelofelijk wendbaar – met een
krachtige motor, een maaidek met grote capaciteit en een hoge bouwkwaliteit voor vele jaren
van productieve dienst.
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36 0°

D R A A IE N O P D E P L A AT S
De beweeglijkheid van onze Zero Turn-maaiers is
onovertroffen. Ze zijn zo wendbaar dat u langs bomen,
bloemperken en andere obstakels rijdt zonder gras te
missen of gas terug te nemen�

O N G E Ë V E N A A R D E B E D IE N IN G
Eenvoudige bediening met de gepolsterde
bedieningshendels. Om het maaidek omhoog
of omlaag te zetten en de messen uit te schakelen,
drukt u gewoon op de knop (alleen Z997R).

E E N VO U D I G IN S T E L B A R E
M A A IH O O G T E
De maaihoogteselector is handig op het rechter
bedieningspaneel geplaatst�
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7- IR O N P R O M A A ID E K M E T Z I J - U I T WO R P
De maaidekken met zij-uitworp is gestampt uit 7-gauge staal van 4,6 mm (0,179 in)
en beschikken over asaandrijving voor veeleisende commerciële toepassingen.
Ze kunnen tevens worden omgebouwd voor mulchen.

WE R K E N IN C O M F O R T

E E N VO U D I G O N D E R H O U D

De ComfortGlide-stoel met extra voor- en achterwaartse vering
is volledig verstelbaar. Zodat u een hele dag lang comfortabel
en productief kunt werken. Hij heeft armsteunen, een met een
knop instelbare veringrespons en drie verstelhendels: een voor
verstelling voor-/achterwaarts, een voor de lendensteun en
een voor het kantelen van de rugleuning.

De belangrijkste motoronderdelen zijn
goed te bereiken onder de motorkap.
De opklapbare stoel biedt gemakkelijk
toegang tot het hydraulische systeem
en via het uitneembare voetplatform
kunt u gemakkelijk bij de maaidekassen.
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H O M O L O G AT IE S E T
Eenvoudig te gebruiken soft touchpaneel inclusief richtingaanwijzer – alles
met een druk op de knop (optioneel).

Z994R

Z997R

18,4 kW (24,7 hp) bij 3200 tpm (Stage V)

21 kW (28,6 hp) bij 2800 tpm (Stage III A)

Rijsnelheid vooruit: 16,9 km/h

Rijsnelheid vooruit: 18,5 km/h

Maaibreedte: 137 cm (54 in)

Maaibreedte: 153 cm (60 in)
Maaibreedte: 183 cm (72 in)

27,5 kW (37,4 hp) bij 2800 tpm (Stage V)
Rijsnelheid vooruit: 18,5 km/h
Maaibreedte: 183 cm (72 in)
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DE MICHELIN X TWEEL TURF-LUCHTLOZE RADIAALBAND (OPTIONEEL)

Geen lekke banden meer, en geen problemen met de bandendruk. De Michelin X Tweel Turfluchtloze radiaalbanden zijn ongevoelig voor scherpe voorwerpen, rollen probleemloos over
obstakels en gaan 3 keer langer mee dan gewone luchtbanden.

C O N S I S T E N T M A A IE N
Verschillen in de bandendruk kunnen leiden tot ongelijk maaien omdat het maaidek hierdoor kantelt. Met de Michelin X Tweel
Turf-luchtloze radiaalbanden gebeurt dat niet, en hoeft u met dat probleem geen rekening te houden.
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G E L I J K M AT I G E R I T
De Michelin X Tweel Turf-luchtloze
radiaalbanden vangen stoten veel beter op
dan gewone wielen met luchtbanden. Dus
als u tegen een obstakel of de stoep op
rijdt, voelt u dat minder; en dat geldt ook
voor uw machine.

BLIJF OP HET JUISTE SPOOR
De spaken van polyhars over de gehele breedte
geven mee zodat u het gevoel krijgt dat uw
machine rupsbanden heeft! Dat betekent een
aanzienlijk verschil in de tractie, en neemt de druk
van uw kostbare gras.

EEN LICHTE
TRED

IN S TA L L E R E N E N V E R G E T E N
De Michelin X Tweel Turf-luchtloze radiaalbanden rollen
probleemloos over doornen of glasscherven. Dus hoeft u
geen kostbare pauzes meer in te lassen voor het vervangen
van wielen of plakken van banden.

Het radiaalcontactoppervlak
van de Michelin X
Tweel Turf-luchtloze
radiaalband gaat 3 keer zo
lang mee als een gewone
luchtband. En het is breder:
dat verbetert de tractie en
verlicht de voetafdruk
van de machine.
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FRONTCIRKELMAAIERS
ERVAAR SNELLE PRESTATIES VAN TOPKWALITEIT

De geheel nieuwe 1500-serie TerrainCut commerciële frontcirkelmaaiers zijn speciaal
ontworpen voor een benijdenswaardige maaikwaliteit tijdens het maaien van dik gras
op hoge snelheden. Hoogtepunten zijn onder meer de 7-IRON-dekken met een
hoge capaciteit, efficiënte hoog koppel dieselmotoren en uitzonderlijke 4WD –
plus optimale veiligheid en comfort voor bestuurders.
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VEELZIJDIG
De producten van de TerrainCut-serie blinken uit op
het gebied van commercieel maaien, maar daar houdt
het nog niet op. Het voorblad van 152 cm (60 in) is
eenvoudig in plaats van het maaidek te monteren
en maakt een hele reeks extra activiteiten mogelijk.

SUPER FRAME

IN T UÏ T IE V E , E R G O N O M I S C HE
B E D IE N IN G S E L E M E N T E N
Het centrale display en de kleurgecodeerde
bedieningselementen maken de bediening eenvoudig
en intuïtief. Het Twin Touch transmissiepedaal volgt
de natuurlijke beweging van uw voet. Onder de
standaardfuncties zijn een elektrische aftakasschakelaar
om het maaidek in te schakelen en individuele,
voetbediende draairemmen aan de linkerzijde
van het platform.

WE R K T N E T Z O H A R D A L S U
Onze frontcirkelmaaiers hebben een stil,
efficiënt koelsysteem dat gemakkelijk
te reinigen en te onderhouden is.
De brandstoftank van 60 liter is goed voor
tien uur maaien en de vloeistofgekoelde
3-cilinder dieselmotor met directe inspuiting
zorgt voor uitstekende zuinigheid
en maaiprestaties�

Het zelf-versterkende ontwerp
verspreid de belasting over een
groter gebied om de algehele
sterkte te vergroten en hierdoor
kunnen de componenten dichter
bij de grond worden geplaatst
voor een laag zwaartepunt.
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M E E R T R AC T IE , M E E R
U I T H O U D IN G S V E R M O G E N
Met een zeer groot hydrostatische
vermogen, grote radiateur-oliekoeler,
een in olie gedompelde schijf en natte
aftakaskoppeling is deze transmissie
op alles voorbereid. Ook trottoirbanden,
hellingen en glad gras zijn geen
probleem: de vierwielaandrijving werkt
met een mechanische as en heeft
standaard een differentieelslot�

C O M F O R TA B E L E R I T

R U N - F L AT M A A ID E K WIE L E N

Dankzij de verstelbare stuurkolom en de verstelbare stoel kunnen
bestuurders binnen enkele seconden hun ideale rijpositie vinden.
U kunt kiezen tussen een ergonomische, mechanische stoel en
de geveerde Air Ride-stoel met armsteunen voor maximale
productiviteit, de hele dag door.

Waarom u laten afremmen door zware omstandigheden?
Zelfs als ze doorboord worden, zullen deze semipneumatische steunwielen niet lek raken.

E E N VO U D I G E IN S T E L L IN G
VA N M A A IH O O G T E

7- IR O N P R O - M A A ID E K M E T
Z I J - U I T WO R P

FA S T B AC K M A A ID E K M E T
AC H T E R U I T WO R P

De maaihoogte wordt snel en eenvoudig
aangepast: dat spaart tijd.

Dit maaidek met zijuitworp is geperst uit
7 gauge staal van 4,6 mm (0,179 in) en is
ontworpen voor zware commerciële
toepassingen en kan ook worden
geconverteerd naar mulchen.

Dit maaidek met zij-uitworp is gestampt
van 7-gauge staal van 4,6 mm en kan ook
worden geconverteerd naar mulchen.
Maaidekken met uitworp aan de
achterkant zijn ideaal voor gebieden
waar mensen aanwezig zijn.
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OP ALLE
FRONTCIRKELMAAIERS
– Hydrostatische
vierwielaandrijving
– Maaibreedte:
60 in (153 cm) of
72 in (183 cm) zij-uitworp,
62 in (158 cm) of
72 in (183 cm) achteruitworp

1550
17,8 kW (24,2 hp) bij 3000 tpm (Stage V)
Een transmissie bereik

1570
22,7 kW (30,9 hp) bij 3000 tpm (Stage III A) /
27,5 kW (37,4 hp) bij 2800 tpm (Stage V)
Optionele GLC1500 opvangbak (600 liter)
Een transmissie bereik

1575

1580

1585

22,7 kW (30,9 hp) bij 3000 tpm (Stage III A) /
27,5 kW (37,4 hp) bij 2800 tpm (Stage V)

28,1 kW (38,2 hp) bij 3000 tpm (Stage III A) /
27,5 kW (37,4 hp) bij 2800 tpm (Stage V)

28,1 kW (38,2 hp) bij 3000 tpm (Stage III A) /
27,5 kW (37,4 hp) bij 2800 tpm (Stage V)

ComfortCab

Optionele GLC1500 opvangbak
(600 liter of 900 liter)

ComfortCab

Een transmissie bereik

Twee transmissie bereik

Optionele GLC1500 opvangbak
(600 liter of 900 liter)
Twee transmissie bereik

GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN
Nog nooit was onderhoud zo eenvoudig!
Alle dagelijkse controlepunten zijn
gemakkelijk te vinden en goed
toegankelijk, en het maaidek kan
kantelen, zodat de messen eenvoudig
te reinigen en te verwisselen zijn.
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COMFORT CAB

Hoe hard de machine ook werkt, de ComfortCab
zorgt ervoor dat u in alle comfort voor de bediening
ervan kunt zorgen. Deze volledig geïntegreerde
cabine-oplossing combineert een groot scala
van innovatieve functies om de bestuurder een
werkomgeving van topklasse te bieden. Het ruime
interieur wordt ingekapseld door gebogen glas
voor 360 graden zicht en blijft zeer stil dankzij
maatregelen waaronder geluidsdempende
schuimrubberen vloermatten.

IN T E L L I G E N T O N T WE R P
Bestuurders genieten van een onbelemmerd zicht, ongeacht de
werkzaamheden. Ruim voldoende hoofdruimte en gebogen glas aan
alle vier de zijden bieden een ruim interieur en geven bestuurders het
gevoel van een grote cabine. Dit draagt bij aan het verminderen van de
vermoeidheid van de bestuurder waardoor de algehele productiviteit
wordt verhoogd.

H E T C O M F O R T VA N K L IM A AT R EG E L IN G
Het maakt niet uit wat voor weer het is, u werkt comfortabel in onze
in de fabriek geïnstalleerde cabine. De volledig afgedichte cabine met
volledig geïntegreerde verwarming en airconditioning is voorzien van
een gestoffeerde, luchtgeveerde stoel, dubbele werklampen voor,
een ruitenwisser met twee snelheden en waarschuwingslampen
voor en achter.

PREMIUM KENMERKEN
De cabine zit vol functies die speciaal
ontworpen zijn om het leven eenvoudiger
en productiever te maken. Hoogtepunten
zijn onder meer een ruitenwisser met twee
snelheden en op het dak gemonteerde
werklampen die naar voren gericht zijn
voor een optimaal zicht.
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GLC1500 GRAS- EN BLADEROPVANGSYSTEEM

Het nieuwe GLC1500-opvangsysteem pakt het materiaal efficiënt samen dankzij een
nieuw ventilatorontwerp dat hydraulisch wordt aangedreven om te zorgen voor een
constante stroom. Het hydraulische systeem zorgt voor snel zakken en heffen, voor
sneller legen wanneer het opvangsysteem vol is. En als u meer opvangcapaciteit
nodig hebt dan de standaardversie van 600 liter, kunt u de grotere versie van
900 liter overwegen.

H O O G T E E N B E R E IK
Met de versie met hoge uitworp kunt u
de opvang rechtstreeks in vrachtwagens
en aanhangers met hoge zijkanten te
legen en deze versie heeft een
uitstekende reikwijdte om ze
gelijkmatig te kunnen vullen.

C O M PAC T E N E F F I C IË N T
Het systeem is niet breder dan het maaidek wanneer dit
gemonteerd is. Dit beschermt de ventilator en maakt de
machine wendbaarder tijdens het werk, evenals tijdens
het laden en lossen voor transport.
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CIRKELMAAIERS
VOOR GROTE
OPPERVLAKKEN
PRODUCTIVITEIT ZONDER COMPROMISSEN

39

TERRAINCUT
9009A ROUGHMAAIER

Wij hebben de nieuwe 9009A ontworpen als antwoord op uw top drie prioriteiten:
productiviteit, prestaties en bedrijfskosten. Met een bredere maaibreedte, nieuwe
technologie en geavanceerde functies is deze machine ontworpen voor maximaal
vermogen en duurzaamheid in uitdagende maaiomstandigheden.

D U U R Z A M E P R E S TAT IE S
Zelfs bij hoge maaisnelheden biedt het
duurzame maaidek met achteruitworp
een uitstekende maaikwaliteit en wordt
het maaisel gelijkmatig afgevoerd.
Het vierwielaandrijvingssysteem
neemt heuvels spelenderwijs en
maakt maaien op heuvels mogelijk
zonder ongemaaide stroken.

VERBETERDE
M A A ID E K K E N
Met het speciale beweegbare
maaidekophanging volgen de
vijf maaidekken van 27 in (68,6 cm)
zorgvuldig de grondcontouren
voor een eersteklas finish.
De duurzame maaidekken zijn
gemaakt van 10 gauge staal,
met zwenkwielen voor, voor
gemakkelijk draaien – en een
achterrol voor een perfecte
afwerking.

A LT I J D O N D E RWEG
Met geavanceerde ingebouwde
diagnostiek, snelle instelling van
de maaihoogte zonder gereedschap
en onze legendarische bouwkwaliteit,
is de 9009A ontworpen voor
maximale productiviteit.
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eHYDRO-SYSTEEM
Het nieuwe eHydro-systeem heeft gemakkelijk te
gebruiken pedalen voor groter comfort en minder
vermoeidheid van de bestuurder Samen met de
cruisecontrol en de Turn Speed Management-functie
vormt dit lichte en precieze systeem een intelligent
werkende machine.

E E N VO U D I G E IN S T E L L IN G
VA N M A A IH O O G T E
U hebt geen gereedschap nodig om de maaihoogte
in te stellen. U hoeft slechts een hendel te verplaatsen
naar de instelling die u vereist en u bent klaar om te
gaan. Het verstellen van de maaihoogte verloopt
aanzienlijk sneller dan op andere systemen: zo bent
u productiever en houdt u de bedrijfskosten laag.

9009A
41,1 kW (55,9 hp) bij 2800 tpm (Stage V)
Totale maaibreedte: 108 in (274 cm)
Maaisnelheid:
0 – 8 mph (0 – 12,8 km/h)
Hydrostatische transmissie met 2 pedalen

M A A I -, T R A N S P O R T- E N
D R A A I S N E L HE D E N IN S T E L L E N
Met John Deere machines kunt u draaisnelheden
instellen om scalperen tussen werkgangen te
minimaliseren. Met het met wachtwoord beveiligde
TechDisplay kunt u ook maai- en transportsnelheden
instellen, waardoor topresultaten (en gemoedsrust)
worden verzekerd, ongeacht wie de machine bestuurt.

S N E L L E R E IN S TA L L AT IE
Met intelligente functies zoals TechControl en de
eHydro-transmissie bent u minder tijd kwijt aan
het handmatig instellen van uw machine als de
gesteldheid van het gras of weersomstandigheden
veranderen�
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CIRKELMAAIERS VOOR
GROTE OPPERVLAKKEN
1505/1515 SERIES II

Met voldoende tractie en een krachtige motor met vier cilinders maken onze 1505- en
1515 -serie II comfortabele cirkelmaaiers zwaar werk met lang, zwaar gras en op ongelijkmatig
terrein eenvoudig. De hydraulische maaidekken zorgen voor geweldige maaiprestaties in alle
omstandigheden en het aanpasbare stuurwiel, de luchtgeveerde comfortstoel en de optionele
comfort-cabine, met bediening binnen handbereik vanaf de ergonomische CommandArm
armsteun, houden de bestuurder de hele dag fris en geconcentreerd.

WE IN I G T R IL L IN G E N,
M IN D E R G E L U ID
De hydraulisch aangedreven
messen houden het geluidsen trillingsniveau zo laag mogelijk.
Ook het lage toerental en het
hightech uitlaatsysteem helpen
het motorgeluid te beperken.

C O M F O R T O P D E WEG
De voordekvering (gasdrukaccumulator)
wordt automatisch geactiveerd op de weg.
In combinatie met de comfortstoel zorgt
dit ervoor dat u altijd eersteklas reist.
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C O M F O R TA B E L WE R K E N
De optionele Premium-cabine biedt
een stille, ruime werkomgeving met
verwarming, airconditioning en perfect
zicht rondom. Het stuurwiel kan
gekanteld worden, de luchtgeveerde
stoel kan geheel versteld worden en de
CommandArm armsteun beweegt mee
met uw stoel.

120 cm

U B E R E IK T L A S T I G E
PLEKKEN EN STUKKEN
A A N H E T WAT E R
(A L L E E N 1515)

GESCHIKT VOOR 1515
MAAIDEKKEN
Type en maaibreedte
in cm (in)

Bouw

Het vleugeldek beweegt naar
achteren en naar binnen voor
maximale flexibiliteit en voorkomt
zo beschadiging door bomen,
stoepranden en andere obstakels.
Dankzij de geoptimaliseerde
bestuurderspositie, de laag
geplaatse CommandArm en
de positie van het vleugeldek
is het zicht uitstekend.

TOTAAL 285 (112),
ACHTERUITWORP FRONT 180 (72),
ACHTERUITWORP ZIJVLEUGEL
120 (47)
Gefabriceerd

Aantal messen

5

Maaihoogte
in mm (in)
Transportbreedte
in m (in)
Mulchkit

Voor: 30 – 105 (1,2 – 4,1 in)
Zijkant: 30 – 105 (1,2 – 4,1 in)
1,85 (73)
Optioneel

K IE S UW
M A A ID E K
Er zijn diverse opties: een
dek met zij-uitworp van
180 cm, en dekken met
achteruitworp van 183 cm
tot 300 cm. De Fastbackmaaidek met
achteruitworp hebben
gepatenteerde
geleidingsplaten
die het maaisel perfect
verspreiden�

180 – 300 cm

GESCHIKT VOOR 1505
MAAIDEKKEN
Type en maaibreedte
in cm (in)

Aantal messen

3

ACHTERUITWORP
180 (72)
Gefabriceerde
FastBack
3

4

ACHTERUITWORP
300 (118)
Gefabriceerde
FastBack
5

Maaihoogte in mm (in)

30 – 105 (1,2 – 4,1)

25 – 152 (1 – 6)

30 – 105 (1,2 – 4,1)

25 – 152 (1 – 6)

Transportbreedte in m (in)

1,85 (73)

1,85 (73)

2,3 (91)

2,09 (82)

Mulchkit

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Bouw

ZIJUITWORP
180 (72)
Gefabriceerd

ACHTERUITWORP
223 (88)
Gefabriceerd
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E F F I C IË N T E M A A IP R E S TAT IE S

ALLES ONDER CONTROLE

De hydraulische maaidekaandrijving houdt de messnelheden constant,
zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Door de hydraulische
snelkoppelingen kunnen het dek en eventuele andere hydraulisch
aangedreven aanbouwdelen eenvoudig worden aangekoppeld.

De aanpasbare CommandArm
armsteun beweegt met de stoel mee.
Met de armsteun is bediening van alle
hoofdbedieningen van de machine
binnen handbereik, inclusief
elektronische schakelaars om het
frontdek te heffen of te laten zakken.
Met de CrossCut-functie kunt u het
maaidek in bochten iets van de
grond optillen�

E E N VO U D I G O N D E R H O U D
Met het stevige frame, de maaidekriemen van Kevlar en het
geavanceerde hydraulische systeem zijn deze maaiers gebouwd om lang
mee te gaan. Alle onderhoudspunten zijn eenvoudig toegankelijk en de
White Box-regelmodule gebruikt ledlampjes en een ‘hartslag’-signaal
voor snelle, duidelijke diagnoses.

VO L L E D I G V E R M O G E N,
D IR EC T VA N A F D E S TA R T

PRODUCTIVITEIT
O P A L L E T E R R E IN E N

De vloeistofgekoelde viercilinder-Yanmarmotor met directe brandstofinjectie
garandeert een soepele start op volle
capaciteit direct vanaf de start en maakt
topsnelheden tot 25 km/u mogelijk.

Door de standaard aanwezige
vierwielaandrijving en het
differentieelslot kunnen deze maaiers
in vrijwel alle omstandigheden worden
gebruikt. In ruwe gebieden verplaatst een
‘slimme’ klep voor gewichtsverplaatsing
het gewicht van het maaidek naar de
tractiewielen voor nog meer tractie.

1505 / 1515
35,3 kW (48 hp) bij 2600 tpm (Stage III A)
Hydrostatische vierwielaandrijving
Max. maaisnelheden tot 15 mph (24,1 km/h)
Differentieelslot
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CIRKELMAAIERS VOOR
GROTE OPPERVLAKKEN
1600T SERIES III

Met uitstekende tractie en een maaibreedte tot 325 cm kan deze dieselmachine met groot
koppel een maaisnelheid van maar liefst 3,4 hectare per uur bereiken. De maaiers van de
1600T Series III maaien hellingen moeiteloos, hoe dik het gras ook is.

M A A IE N VA N G R O T E O P P E RV L A K T E N
MAKKELIJK GEMAAK T
Dankzij de ergonomische bedieningselementen en geheel verstelbare stoel op luchtvering
blijft de bestuurder de hele dag lang fris en gefocust.
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G E AVA N C E E R D
SCHOKDEMPERSYSTEEM
De vleugelmaaidekken bewegen naar
achteren en naar binnen om schade
door aanrijdingen te voorkomen.

FA N TA S T I S C H E T R AC T IE
O P HE L L IN G E N
In de 1600T Series III kunt u kiezen tussen inschakelbare en
permanente vierwielaandrijving. Dit model wordt standaard
geleverd met differentieelslot. De vleugeldekken kunnen onder
een hoek van 45 graden omhoog of 20 graden omlaag maaien
en staan zo garant voor een onberispelijke maaibeurt.

DUURZAAM
M A A ID E KO N T WE R P

MOTOR MET HOOG
P R E S TAT IE V E R M O G E N

1600T SERIES III

De maaidekken zijn vervaardigd van 7-gauge
staal met een extra beschermstang van 19 mm
en geïsoleerde maaidekmotoren om de trilling
te verminderen�

44 kW (60 hp) bij 3000 tpm (Stage V)

De dieselmotor met vermogen van 60 hp (44 kW), 4 cilinders,
16 kleppen en turbocharger met directe inspuiting levert
voldoende vermogen en koppel voor een onovertroffen
prestatie. En doordat hij geïsoleerd gemonteerd is, wordt
ook de blootstelling aan trilling tot een minimum beperkt.

Hydrostatisch, wielmotoren
Max. maaisnelheid 14,4 mph (23 km/h)
Differentieelslot
– Optioneel: Cabine en homologatie voor
op de weg

F L E X IB E L E
PRODUCTIVITEIT

158 cm

239 cm

325 cm

Voor het maaien van smalle stroken kunt u
slechts één vleugel en het middelste maaidek
of misschien ook alleen het middelste
maaidek gebruiken. De optionele tricycler
mulchkit geeft u nog meer flexibiliteit.
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DRIEDELIGE
KOOIMAAIERS
ERVAAR PRESTATIES VAN TOPKLASSE OP ALLE ONDERDELEN

Voor een premium maaibeurt kunt u kiezen uit de 2653B of de 7200A. Ze zijn beide eenvoudig
te onderhouden, en ontworpen met het oog op prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.
De 7200A biedt u zelfs nog meer vermogen en beschikt over een schakelaar voor het afstellen
van de machine tijdens het rijden.
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PERMANENTE
D R IE WIE L A A N D R I J V IN G

E E N VO U D I G A F T E S T E L L E N
Met de QuickAdjust-maaieenheden kunt u de
maaihoogte binnen enkele seconden instellen, met
niet meer dan een accuboormachine Het afstellen
gebeurt tegelijkertijd aan beide zijden van de kooi.

E E N VO U D I G O N D E R H O U D
Voor routinematig onderhoud kunnen de maaieenheid
van 66 cm (26 in) en die van 76 cm (30 in) eenvoudig
losgekoppeld worden van de bevestigingsarmen.

WID T H O N D E M A N D S Y S T E M
Druk tijdens het rijden op een knop om te wisselen van
een maaibreedte van 68 – 72 in (173 – 183 cm) met 26 in
(66,04 cm) QA7 maaieenheden naar een maaibreedte
van 80 – 84 in (203,20 – 213,36 cm) met 30 in (76,20 cm)
QA7 maaieenheden. Exclusief voor de 7200A.

Dit permanente hydrostatische
aandrijfsysteem detecteert automatisch
de wielslip en stuurt het vermogen
naar de andere wielen voor een
constante tractie.

2653B
14,6 kW (19,6 hp) bij 3000 tpm (Stage V)
26 in of 30 in QA7-maaieenheden
Maaibreedte 72 in (183 cm) of 84 in (213 cm)

7200A
18,4 kW (24,7 hp) bij 3000 tpm (Stage V)
3 × QA7 26 in (66 cm) of QA7 30 in (76 cm)
Maaikooi met diameter van 7 in (17,8 cm)
Width on demand:
68 in (173 cm) tot 72 in (183 cm)
Maaisnelheid:
0 – 6 mph (0 – 10 km/h)
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GROOT OPPERVLAKTE
KOOI MAAIERS
PRODUCTIVITEIT IN DE BREEDTE
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KOOIMAAIER VOOR GROTE OPPERVLAKKEN 8900A

De nieuwe lichtgewicht 8900A PrecisionCut-maaier, die speciaal werd ontworpen voor maximale
capaciteit en duurzaamheid, beschikt over extra grote kooien voor een maximale maaibreedte
van 130 in (3,3 m), een verbeterd verbeterd aandrijfsysteem en grotere maaikooimotoren. Plus alle
voordelen die u gewend bent van John Deere-kooimaaiers voor grote oppervlakten, met inbegrip
van het TechControl besturingssysteem en Speedlink voor eenvoudige afstelling.

P R E S TAT IE S M E T H O G E C A PAC I T E I T
Zelfs op heuvels combineert de 4WD 8900A een hoge
capaciteit met een uitstekende maaikwaliteit en een
gelijkmatige uitworp.

8900A
36,7 kW (49,2 hp) bij 2600 tpm (Stage III A) /
41,1 kW (55,9 hp) bij 2800 tpm (Stage V)

V E R B E T E R D E M A A IE E N HE D E N
De duurzame 66 cm of 76,2 cm maaieenheden volgen
nauwgezet de contouren voor de eersteklas maaibeeld
waar u om vraagt.

5-QA7 26 in (66 cm) of 30 in (76 cm)
maaieenheden
Totale maaibreedte: 130 in (3,3 m)
of 114 in (2,9 m)
Maaikooi met diameter van 7 in (17,8 cm)
Maaisnelheid:
0 – 8 mph (0 – 12,8 km/h)

S N E L L E R A A N PA S S E N
Dankzij slimme functies zoals TechControl en
eHydro-transmissie bent u minder tijd kwijt
aan het handmatig instellen van uw machine
als de omstandigheden veranderen.
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COMPACTE
MAAITREKKERS
HET HELE JAAR DOOR PRODUCTIEF

Dankzij de superieure techniek, legendarische bouwkwaliteit en innovatieve functies zijn
onze compact tractoren het middel bij uitstek voor professionals die trots zijn op hun werk.
Deze modellen zijn uitgerust met robuuste maaidekken met hoge capaciteit en zijn klaar
om aan de slag te gaan�

VEELZIJDIG
Als ze niet maaien, kunnen deze
compacte werkpaarden ook een groot
aantal andere professionele taken aan.

H Y D R O S TAT I S C H E T W I N T O U C H -T R A N S M I S S I E
Geen schakelen van versnellingen meer: Alle compacttrekkers die zijn uitgerust
voor maaien hebben de eenvoudig te gebruiken hydrostatische TwinTouchpedalen. De 3R-serie komt zelfs met een optionele PowerReverser-functie.

51

AU T O C O N N E C T M A A I D E K K E N
C A B I N E (O P T I O N E E L )

U kunt een van onze exclusieve AutoConnect-dekken in een oogwenk aan de trekkers
uit de 1R-, 2R- en 3R-serie koppelen zonder uw stoel te verlaten. U hoeft alleen over het
dek te rijden. Wanneer u twee klikken hoort, is het maaidek gekoppeld. Ja, het is echt
zo gemakkelijk. En snel.

Bescherm uzelf tegen de
elementen met een cabine
met optionele airco en
verwarming – of bestel onze
luxe ComfortGard-cabine
(alleen 3R-modellen) voor
onovertroffen zicht rondom.

O P VA N G S Y S T E E M
(O P T I O N E E L )
Deze optie voegt een
opvangsysteem
toe aan uw compacte
maaitrekker – plus
hydraulisch lossen voor
eenvoudiger legen�

COMPACT UTILITY
TRACTORS
AUGUSTA
ELEMENTS

A QUESTION
OF TRUST

Building with pride: our factory
in Grovetown, Georgia.

For this French landscaper,
business is always personal.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

34AG.2017.304406.01_ENG_GB_c1.1_from OE_final.indd 1

1026R
18,5 kW (24,8 hp) bij 3200 tpm
(acc. ECE R-120)
Hydro transmissie 2 versnellingen/
twee pedalen automatisch
Hefvermogen: 309 kg
(op 610 mm (24 in) achter hefkogels
Trekvermogen: 1370 kg
Gewicht rolbeugel/cabine: 700 kg/850 kg
Middenste en achterste aftakas
Dekopties met AutoConnect:
– 54 in (137 cm)
– 60 in (152 cm)

2R-SERIE
18,5 kW (24,8 hp) bij 3200 tpm (2026R)
27,3 kW (36,6 hp) bij 2600 tpm (2036R)
(acc. ECE R-120)

Vraag uw dealer
vandaag nog naar
de brochure over
compacttrekkers,
of download deze
van JohnDeere.nl

08/10/17 15:16

3R-SERIE
24,1 kW (32,3 hp) bij 2600 tpm (3033R)
27,3 kW (36,6 hp) bij 2600 tpm (3038R)
32,8 kW (44 hp) bij 2600 tpm (3045R)
(acc. ECE R-120)

Hydro-transmissie 2 versnellingen/
twee pedalen automatisch

eHydro-transmissie met twee pedalen

Hefvermogen: 400 kg (2026R)/615 kg (2036R)
(op 610 mm (24 in) achter hefkogels)

Hefvermogen: 999 kg
(op 610 mm (24 in) achter hefkogels)

Trekvermogen: 1712 kg (2026R);
2500 kg (2036R)

Trekvermogen: 4000 kg

Gewicht rolbeugels/cabine: 760/920 kg (2026R)
1100/1325 kg (2036R)
Dekopties met AutoConnect:
– 2026R: 54 in (137 cm); 60 in (152 cm)
– 2036R: 60 in (152 cm); 72 in (183 cm)

Gewicht rolbeugels/cabine: 1400 kg/1700 kg
Dekopties met AutoConnect:
– 60 in (152 cm)
– 72 in (183 cm)
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COMMERCIËLE
AANBOUWDELEN
VOOR MAAIEN
X900-SERIE

1

3

2

5

6

4

1 | CABINE

3 | GEWICHTEN EN BEUGELS

5 | V O O R S PAT B O R D E N X 9 0 0 - S E R I E

De geheel nieuwe cabine beschermt
de bestuurder in wisselende
weersomstandigheden en tijdens het
uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Deze gietijzeren gewichten bieden
meer rijcomfort voor trekkers met
opvangsystemen. De optionele montagebeugel
maakt het mogelijk om de gewichten dwars te
monteren en voor een beter zicht naar voren en
een kortere totale lengte van de trekker.

De “Special-Edition” voorspatborden beschermen
de maaier tegen modder en vuil�

2 | STOEL
X940-serie en X950R: kies de comfortabele
stoel met verstelbare rugleuning en optionele
armleuningen, of de nieuwe stoel met volledig
pneumatische vering.

4 | AANHANGERS
Maak een keuze uit onze twee degelijke
aanhangers. Beiden zijn eenvoudig aan
te koppelen en ontworpen om een groot
scala aan materialen veilig te vervoeren.

6 | BANDEN EN KET TINGEN
De sneeuwketting wordt aangeraden voor extra
tractie bij gebruik van winterhulpstukken.
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7

10

15

16

8

11

12

17

9

13

14
18

7 | SCHUIFBLAD

11 | DEFLECTOR

Met dit schuifblad schuft u 1,37 m (54 in) per
werkgang. Het maakt een hoek van 27 graden
naar rechts of links en kan eenvoudig worden
gekoppeld aan van de fronthef.

Bouw uw X950R maaitrekker met dieselmotor
snel om van achteropvang naar achteruitworp
met deze praktische deflectorset.

8 | AANGEDREVEN BEZEM
Met deze 1,32 m (52 in) brede bezem verwijdert
u vuil of sneeuw. Hij wordt aangedreven door
de frontaftakas van de trekker. Draait 27 graden
naar rechts of naar links.
9 | SNEEUWBLAZER
Dit tweetrapsinstrument van industriële kwaliteit
wordt snel op de fronthef bevestigd met behulp
van de meegeleverde snelkoppelingspennen.
10 | BUMPER
De bumper geeft uw trekker een karakteristiek
uiterlijk en beschermt de voorzijde van de
trekker tegen beschadiging. Niet compatibel
met Quick Hitch.

1 2 | PA R K E E R S T E U N E N
Koppel uw opvangsysteem snel aan of af met
deze speciale steun voor systemen met hoge
en lage uitworp (X950R).

A F TA K A S
1 3 | A C H T E R A F TA K A S
Voeg een achteraftakas toe om vermogen
te kunnen leveren voor werktuigen achteraan.
14 | GEWICHTENHOUDER
Hang achtergewichten moeiteloos op als extra
ballast gewenst is om veilig te kunnen werken.

HE F IN R I C H T IN G E N/
TREKHAKEN
15 | TREKBEK EN TREKHAKEN
Bevestig de trekhaak aan de trekbek om slepen
mogelijk te maken (X940, X948, X949)
16 | FRONTHEF
De Quick-hitch maakt het gemakkelijk om
aanbouwdelen aan de voorzijde te bevestigen
en te bedienen, zoals een sneeuwschuiver of
een aangedreven bezem.
17 | DRIEPUNTSHEFINRICHTING
ACHTER
Gemakkelijk aansluiten en heffen van
zware werktuigen aan de achterzijde met de
optionele driepuntshefinrichting. De optionele
achteraftakas stuurt het motorvermogen naar
de aanbouwdelen aan de achterzijde, zoals een
rotorkopeg of strooier(X940, X948, X949).
18 | MICHELIN X TWEEL TURFLUCHTLOZE RADIAALBANDEN
Upgrade uw Z994R of Z997R met dit luchtloze
alternatief voor luchtbanden. Zie pp. 30 – 31 voor
meer informatie�
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S P EC IF I C AT IE S
X940

X948

X949

X900-SERIE
MOTOR:
Type

Diesel

Diesel

Diesel

Fabrikant

Yanmar

Yanmar

Yanmar

Nominaal motorvermogen in kW (hp),
bruto SAE J1995

18 (24,5) bij 3400 tpm
(Stage V)

18 (24,5) bij 3400 tpm
(Stage V)

18 (24,5) bij 3400 tpm
(Stage V)

Cilinders

3, gietijzeren liners

3, gietijzeren liners

3, gietijzeren liners

Injectie

Indirect

Indirect

Indirect

Cilinderinhoud

903 cm³

903 cm³

903 cm³

Inhoud brandstoftank, liter

19,7

19,7

19,7

Type

Hydrostatisch

Hydrostatisch

Hydrostatisch

Aandrijfsysteem

TwinTouch-pedalen, tweewielaandrijving

TwinTouch-pedalen, vierwielaandrijving

TwinTouch-pedalen, vierwielaandrijving

Max. snelheid, km/h (mph), vooruit

13,7 (8,5)

13,7 (8,5)

13,7 (8,5)

Max. snelheid, km/h (mph), achteruit

9,7 (6)

9,7 (6)

9,7 (6)

Cruisecontrol

Standaard

Standaard

Standaard

Differentieelslot

Standaard

Standaard

Standaard

Remmen

Interne natte schijf

Interne natte schijf

Interne natte schijf

Dubbelwerkende ventielen (SCV’s)

2 dubbele dubbelwerkende ventielen

2 dubbele dubbelwerkende ventielen

2 dubbele dubbelwerkende ventielen

Hydraulische opbrengst, l/min.

21,6

21,6

21,6

Type

Tweewielbesturing voor

Tweewielbesturing voor

Vierwielbesturing

Draaicirkel, cm (in)

63,5 (25)

60 (23,6)

53 (21)

Type

Gestanst staal

Gestanst staal

Gestanst staal

Inschakeling aftakas

Elektro-hydraulisch

Elektro-hydraulisch

Elektro-hydraulisch

Omhoog/omlaag brengen maaidek

Hydraulisch

Hydraulisch

Hydraulisch

Maaihoogte, mm (in)

25 – 133 (1 – 5,25)
stappen van 6 mm/0,25 in

25 – 133 (1 – 5,25)
stappen van 6 mm/0,25 in

25 – 133 (1 – 5,25)
stappen van 6 mm/0,25 in

TRANSMISSIE

HYDRAULIEK

STUURBEKRACHTIGING

MAAIDEKKEN

Maaibreedte, cm (in)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

Aantal messen

3

3

3

Vooringestelde maaihoogte

Standaard

Standaard

Standaard

Type

Opvang met 3 zakken

Opvang met 3 zakken

Opvang met 3 zakken

Inhoud, liter

500

500

500

Maximale hefhoogte, mm (in)

–

–

–

Vulindicator

–

–

–

Standaard

Tweedelige professionele stoel met hoge
rugleuning (hoogte rugleuning 21 in /
53,3 cm), vering, optionele armleuning,
schuifrail met 14 standen (7 in / 14,8 cm)

Tweedelige professionele stoel met hoge
rugleuning (hoogte rugleuning 21 in /
53,3 cm), vering, optionele armleuning,
schuifrail met 14 standen (7 in / 14,8 cm)

Tweedelige professionele stoel met hoge
rugleuning (hoogte rugleuning 21 in /
53,3 cm), vering, optionele armleuning,
schuifrail met 14 standen (7 in / 14,8 cm)

Optioneel

Luchtgeveerde stoel

Luchtgeveerde stoel

Luchtgeveerde stoel

Lengte, mm (in)

1905 (75)

1905 (75)

1905 (75)

Hoogte zonder cabine, mm (in)

Rolbeugel ingeklapt: 1611 (64,4),
Rolbeugel omhoog: 1982 (78)

Rolbeugel ingeklapt: 1611 (64,4),
Rolbeugel omhoog: 1982 (78)

Rolbeugel ingeklapt: 1611 (64,4),
Rolbeugel omhoog: 1982 (78)

Hoogte met cabine, mm (in)

1888 (74,3)

1888 (74,3)

1888 (74,3)

Gewicht kg (lb) zonder brandstof of
maaidek

472 (1042)

513 (1132)

550 (1213)

OPVANGZAK

STOEL

AFMETINGEN

Breedte zonder dek, mm (in)

1194 (47)

1194 (47)

1219 (48)

Bodemspeling, mm (in)

180 (7,1)

180 (7,1)

180 (7,1)

Wielbasis, mm (in)

1385 (54,5)

1415 (55,7)

1415 (55,7)

Banden voor

18 × 8.50-8

18 × 8.50-10

18 × 8.50-10

Banden achter

26 × 12.00-12

26 × 12.00-12

26 × 12.00-12

VEILIGHEID

Optie werktuig achteruit (RIO)

Optie werktuig achteruit (RIO)

Optie werktuig achteruit (RIO)

* Voor de hoogkiep zijn voorgewichten vereist.
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X950R

Z994R

Z997R

ZERO TURN-MAAIER
MOTOR:
Maximaal nominaal
vermogen, kW (hp)

18,4 (24,7) bij 3200 tpm
(Stage V)

21 (28,6) bij 2800 tpm
(Stage III A)

27,5 (37,4) bij 2800 tpm
(Stage V)

Cilinderinhoud

77,3 cu in (1267 cm³)

81,4 cu in (1330 cm³)

100,2 cu in (1642 cm³)

Cilinders

Drie

Drie

Drie

3, gietijzeren liners

Injectie

Indirect

Direct

Direct

Indirect

Smering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

1116 cm³

Koeling

Vloeistof

Vloeistof

Vloeistof

20,4

Luchtfilter

Droog type, vervangbaar

Droog type, vervangbaar

Droog type, vervangbaar

Type brandstof

Diesel (conform Stage V)

Diesel (conform Stage III A)

Diesel (conform Stage V)

Inhoud
brandstoftank

43,6 liter (9,6 gal)

45,5 liter (12 gal)

45,5 liter (12 gal)

75 A

Diesel
Yanmar
18,5 (25,2) bij 3200 tpm
(Stage V)

Hydrostatisch
TwinTouch-pedalen,
tweewielaandrijving

ELEKTRISCH SYSTEEM

14,5 (9)

Oplaadsysteem

75 A

75 A

9,7 (6)

Accuspanning

12 volt

12 volt

12 volt

Standaard

Urenteller

Standaard multifunctioneel display

Standaard multifunctioneel display

Standaard multifunctioneel display

Standaard, hydraulische tractiehulp

Startsysteem met
bestuurdersaanwezigheid

Standaard

Standaard

Standaard

Hydraulische
pompen

Dubbel hydrostatische
cross boarding

Dubbel geünitiseerde pompen
van Kanzaki

Dubbel geünitiseerde pompen
van Kanzaki

Wielmotoren

TuffTorq

Parker Ross

Parker Ross

Tweewielbesturing voor

Hydraulische
capaciteit

Tankinhoud 12,1 liter (2,7 gal)

Tankinhoud 12,1 liter (2,7 gal)

Tankinhoud 12,1 liter (2,7 gal)

183 links (72), 155 rechts (61)

Rijsnelheid vooruit

0 – 10,5 mph (0 – 16 km/h)

0 – 11,5 mph (0 – 18,5 km/h)

0 – 11,5 mph (0 – 18,5 km/h)

Rijsnelheid achteruit

0 – 5 mph (0 – 8,1 km/h)

0 – 5 mph (0 – 8,1 km/h)

0 – 5 mph (0 – 8,1 km/h)

Interne natte schijf
Dubbelwerkend ventiel met enkele
hendel en 2 functies
20,9

Aandrijflijn

Gestanst staal, gerolde randen

AFTAKAS

Elektrische aandrijfkoppeling

Type

Elektrische koppeling

Hydraulische koppeling

Hydraulische koppeling

Hydraulisch

Aandrijving

V-snaar

Interne natte schijfkoppeling

Interne natte schijfkoppeling

13 standen, 25 –112 (1 – 4,5)

REMMEN
Parkeerrem

Interne rem met natte schijven,
in transmissie ingebouwd

Interne natte vorkremmen,
in transmissie ingebouwd

Interne natte vorkremmen,
in transmissie ingebouwd

Inschakeling
parkeerrem

Handmatig bediende hendel

Handmatig bediende hendel

Handmatig bediende hendel

122 (48) / 137 (54)
2
Standaard

MAAIDEKKEN

Opties: lage uitworp of hoge uitworp

Leverbare breedtes/
typen

54 in (137 cm) met zijuitworp

72 in (182,9 cm) met zijuitworp

Lage uitworp: 570
Hoge uitworp: 650*

60 in (152,4 cm) met zijuitworp en
60 in (152,4 cm) met achteruitworp
72 in (182,9 cm) met zijuitworp

Constructie maaidek

7-IRON PRO (uit één stuk gestanst
staal met verstevigingen) –
(behalve 60 in met achteruitworp)

Zij-uitworp: 7-IRON PRO (uit
één stuk gestanst staal met
verstevigingen); achteruitworp:
gefabriceerd

7-IRON PRO (uit één stuk gestanst
staal met verstevigingen)

Dikte maaidek

7-gauge (0,179 in, 4,6 mm) gestanst
staal

Zijuitworp: 7-gauge (0,179 in,
4,6 mm) gestanst staal

7-gauge (0,179 in, 4,6 mm) gestanst
staal

Maaihoogtebereik/
stappen

1 – 5,5 in (2,54 – 14,0 cm) /
0,25 in (0,6 cm)

1,5 – 5,0 in (3,8 – 12,7 cm) /
0,25 in (0,6 cm)

1,5 – 5,0 in (3,8 – 12,7 cm) /
0,25 in (0,6 cm)

Drie

Drie

Drie

Aangedreven banden
(achter)

24 x 12-12

26 × 12-12

26 × 12-12

Aangedreven banden
(achter) – Tweel
optioneel

24 × 12N12

26 × 12N12

26 × 12N12

Wielafmetingen
zwenkwielen (voor)

13 × 6.5-6 en lekvrij ontwerp

15 × 6-6 en lekvrij ontwerp

15 × 6-6 en lekvrij ontwerp

Deluxe Comfort-stoel met vering
en armleuning
Optioneel: ComfortGlide-stoel

Deluxe Comfort-stoel met vering
en armleuning
Optioneel: ComfortGlide-stoel

Deluxe Comfort-stoel met vering
en armleuning
Optioneel: ComfortGlide-stoel

Totale lengte

89 in (226 cm)

96 in (244 cm)

96 in (244 cm)

Totale breedte
(goot omlaag)

54 in maaidek met zijuitworp:
69 in (175 cm)

60 in maaidek met zijuitworp:
74 in (188 cm)
72 in maaidek met zijuitworp:
86 in (218,4 cm)

72 in maaidek met zijuitworp:
86 in (218,4 cm)

Hoge uitworp: 2.037 (80,2)
Ja
Tweedelige professionele stoel met
hoge rugleuning (hoogte rugleuning
21 in / 53,3 cm), vering, optionele
armleuning
Luchtgeveerde stoel
Lage uitworp: 3382 (133)
Hoge uitworp: 3449 (135,8)
Rolbeugel ingeklapt: 1706 (67),
Rolbeugel omhoog: 2078 (82)
1938 (76)
Lage uitworp: 822 (1812)
Hoge uitworp: 1014 (2235) –
incl. opvangbak
1180 (46)
145 (5,7)
1470 (58)
18 × 8.5-8
26 × 12-12
Optie werktuig achteruit (RIO)

BLADEN
Aantal
WIELEN EN BANDEN

STOELTYPE
Stoel

AFMETINGEN

Hoogte

Rolbeugel omhoog: 78 in (198 cm)

Rolbeugel omhoog 85 in (216 cm)

Rolbeugel omhoog 85 in (216 cm)

Gewicht (inclusief
vloeistoffen)

1091 lb (764 kg)

60 in zijuitworp 1774 lb (805 kg);
60 in achteruitworp 1827 lb (829 kg)

72 in zijuitworp 1841 lb (835 kg)
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1550

1570

1575

1580

1585

TERRAIN CUT-FRONTCIRKELMAAIERS
MOTOR:
Type

Dieselmotor met 3
cilinders

Dieselmotor met 3
cilinders

Dieselmotor met 3
cilinders

Dieselmotor met 3
cilinders

Dieselmotor met 3
cilinders

Maximaal nominaal vermogen
volgens SAE J1995, kW (hp)

17,8 (24,2) bij 3000 tpm
(Stage V)

22,7 (30,9) bij 3000 tpm
(Stage III A) / 27,5 (37,4)
bij 2800 tpm (Stage V)

22,7 (30,9) bij 3000 tpm
(Stage III A) / 27,5 (37,4)
bij 2800 tpm (Stage V)

28,1 (38,2) bij 3000 tpm
(Stage III A) / 27,5 (37,4)
bij 2800 tpm (Stage V)

28,1 (38,2) bij 3000 tpm
(Stage III A) / 27,5 (37,4)
bij 2800 tpm (Stage V)

Cilinderinhoud

77 cu in (1260 cm³)

100,2 cu in (1642 cm³)

100,2 cu in (1642 cm³)

100,2 cu in (1642 cm³)

100,2 cu in (1642 cm³)

Injectie

Indirect

Direct

Direct

Direct

Direct

Transmissie

Hydrostatisch

Hydrostatisch

Hydrostatisch

Hydrostatisch

Hydrostatisch

Tractieaandrijving

Vierwielaandrijving
met vaste snelheid

Vierwielaandrijving
met vaste snelheid

Vierwielaandrijving
met vaste snelheid

Vierwielaandrijving
met twee snelheden

Vierwielaandrijving
met twee snelheden

Differentieelslot

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Rijsnelheid vooruit;
mph (km/h)

0 – 12 (0 – 19,3)

0 – 12 (0 – 19,3)

0 – 12 (0 – 19,3)

Laag = 0 – 8,5 (0 – 13,7)
Hoog = 0 – 15 (0 – 24,1)

Laag = 0 – 8,5 (0 – 13,7)
Hoog = 0 – 15 (0 – 24,1)

Rijsnelheid achteruit

0 – 5 (0 – 8)

0 – 5 (0 – 8)

0 – 5 (0 – 8)

0 – 5 (0 – 8)

0 – 5 (0 – 8)

Voorbanden

23 × 10.5-12

23 × 10.5-12

23 × 10.5-12

26 × 12.0-12

26 × 12.0-12

Achterbanden

18 × 8.5-10

18 × 8.5-10

18 × 8.5-10

20 × 10.0-10

20 × 10.0-10

Remtype

Interne natte schijf

Interne natte schijf

Interne natte schijf

Interne natte schijf

Interne natte schijf

Parkeerrem

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Draairemmen

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Aftakas

Voor

Voor

Voor

Voor

Voor

Aftakaskoppeling

Nat met meerdere
schijven, gemoduleerd

Nat met meerdere
schijven, gemoduleerd

Nat met meerdere
schijven, gemoduleerd

Nat met meerdere
schijven, gemoduleerd

Nat met meerdere
schijven, gemoduleerd

Stuurbekrachtiging

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Comfort

Verstelbare stuurkolom

Verstelbare stuurkolom

Verstelbare stuurkolom

Verstelbare stuurkolom

Verstelbare stuurkolom

ComfortCab

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

GLC1500 opvang

Nee

Ja – Inhoud 600 liter

Nee

Ja – Inhoud 600 of
900 liter

Ja – Inhoud 600
of 900 liter

AFMETINGEN
Bodemvrijheid, mm (in)

6,5 (165)

6,5 (165)

6,5 (165)

7,8 (199)

7,8 (199)

Hoogte met rolbeugel, mm (in)

83,5 (2121)

83,5 (2121)

N.v.t. als cabinestandaard

84,8 (2155)

N.v.t. als cabinestandaard

Hoogte met ingeklapte
rolbeugel, in (mm)

58,8 (1494)

58,8 (1494)

N.v.t. als cabinestandaard

60,3 (1532)

N.v.t. als cabinestandaard

Hoogte met cabine, mm (in)

N.v.t.

N.v.t.

83,7 (2127)

N.v.t.

85,2 (2164)

Totale lengte zonder maaidek,
mm (in)

87,3 (2218)

87,3 (2218)

87,3 (2218)

87,3 (2218)

87,3 (2218)

Totale breedte aandrijving,
in (mm)

51,7 (1314)

51,7 (1314)

51,7 (1314)

55,5 (1410)

58 (1475)

Wielbasis, in (mm)

49,2 (1250)

49,2 (1250)

49,2 (1250)

49,2 (1250)

49,2 (1250)

Gewicht (zonder maaidek
of brandstof), Ib (kg)

1835 (832)

1960 (889)

2435 (1105,5)

2120 (962)

2595 (1177)

60 ZIJUITWORP

72 ZIJUITWORP

62
ACHTERUITWORP

72
ACHTERUITWORP

60 ZIJUITWORP
VOOR GEBRUIK
MET GLC1500OPVANGER

72 ZIJUITWORP
VOOR GEBRUIK
MET GLC1500OPVANGER

1550, 1570, 1575,
1580, 1585

1550, 1570, 1575,
1580, 1585

1550, 1570, 1575,
1580, 1585

1570, 1580, 1585W

1570, 1580, 1585

MAAIDEKKEN
GESCHIKT VOOR

1550, 1570, 1575,
1580, 1585

Maaibreedte, cm (in)

60 (153)

72 (183)

62 (158)

72 (183)

60 (153)

72 (183)

Maaihoogte, cm (in)

1 – 6 (2,54 – 15,24)

1 – 6 (2,54 – 15,24)

1 – 6 (2,54 – 15,24)

1 – 6 (2,54 – 15,24)

1 – 6 (2,54 – 15,24)

1 – 6 (2,54 – 15,24)

Versnellingsbakontwerp

Type L

Type L

Type L

Type L

Type T

Type T

Mulchkit leverbaar

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee
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9009A

1505 / 1515

TERRAINCUT ROUGHMAAIER

CIRKELMAAIER VOOR GROTE
OPPERVLAKKEN

MOTOR:
Type

Dieselmotor met 4 cilinders, turbocharger en directe inspuiting
(conform Stage III B)

MOTOR:
Type

Dieselmotor met 4 cilinders

Maximaal nominaal vermogen
volgens SAE J1995, kW (hp)

41,1 (55,9) bij 2800 tpm (Stage V)

35,3 (48) bij 2600 tpm (Stage III A)

Cilinder

127,6 cu in (2091 cm³)

Maximaal nominaal
vermogen volgens
ISO 97/68/EG, kW (hp)
Maximaal nominaal
vermogen volgens
ECE-R24, kW (hp)

31,6 (43) bij 2600 tpm

Max. koppel (Nm) bij tpm

135 bij 1800

Cilinderinhoud

2190 cm³

Type inspuiting

Direct

Luchtfilter

Dual-Stamp met
verstoppingsindicator

Inhoud brandstoftank, liter

50

TRANSMISSIE

HYDROSTATISCH, WIELMOTOREN

Luchtfilter

Tweetraps droog element

Koelsysteem

Centrifugaalpomp voor vloeistof; plaatsing aan de voorkant
van de machine voor optimale koeling

VOERTUIG
Tractieaandrijving

eHydro servobediende hydraulische tractiepomp

Maaidekaandrijfpomp

Tandemtandwielpomp

Maaidekaandrijving

Direct gekoppelde hydraulische tandwielmotor

Inhoud hydraulisch systeem,
US gal (liter)

12 (45,4)

Inhoud brandstoftank, US gal (liter)

16 (60,6)

Besturing

Hydraulische stuurbekrachtiging met dubbele stang
en dubbelwerkende stuurcilinder

Aandrijfbanden voor

26.5 × 12-12 Ultra Trac

Gestuurde banden

20 × 12 × 10-8 turf

Bodemdruk, psi

12 tot 18

Remmen

Interne hydraulische natte schijfremmen met dynamische
remwerking via gesloten hydrostatisch systeem

Rolbeugel met veiligheidsgordels

standaard

Bedrijfsgewicht nat
(maaieenheden omhoog), kg (lb)

1814 (4000)

Verkrijgbare opties

Kap, mulchmes, hoge messen, achterrolschraper

BEDIENINGSELEMENTEN OP DE COMMANDARM VAN DE BESTUURDER
Gasregeling

Geen versnellingshendel; automatische bediening met
AutoPedal-pedalen; handmatig via TechControl-display

Hefinrichting maaier

Eentoetsbediening, enkele hendel

Aftakas

Elektrische schakelaar op CommandArm voor snelle overgang
van maaien naar transport

4WD

Standaard GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem; altijd
ingeschakeld voor maaien of transport

Remmen

Elektrische schakelaar op CommandArm voor interne natte
schijfremmen

BEDIENINGSELEMENTEN
Stoel

Luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordels en armleuning; vooren achteruit verstelbaar; gewichts- en onderrugverstelling

Parkeerrem

Elektrische schakelaar op CommandArm voor interne natte
schijfremmen

Verstelbare stuurkolom

RIJSNELHEDEN (TRAPLOOS)
Vooruit max. in km/h (mph)

24,1 (15)

Laag bereik vooruit,
km/h (mph)

16 (10)

Achteruit km/h

8

Regeling van snelheid en
richting

Servosysteem met enkel pedaal

Remmen

Nat op wielmotoren

Transmissieoliekoeler

Geïntegreerde koeler voor olie en
koelvloeistof

4WD

Standaard, wielmotoren

Differentieelslot

Standaard

Gewichtsverplaatsing

Standaard

AFMETINGEN
Voertuighoogte zonder
rolbeugel, m (in)

1,43 (56,3)

Voertuighoogte met
cabine, m (in)

2,09 (82,3)

Totale lengte met
maaidekken, m (in)

2,28 (89,8)

Bodemspeling, cm (in)

15 (6)

Wielbasis, m

1,31

GEWICHT
Gewicht inclusief dek(ken)
met rolbeugel in kg (lb)

1575 (3472)

Gewicht inclusief dek(ken)
en cabine in kg (lb)

1750 (3858)

Bediend met de linkervoet, voor eenvoudige aanpassing

Vooruit/achteruit

2 pedalen

BANDEN

Bestuurdersdisplay

TechControl-display: Op CommandArm; toont
machinewaarschuwingen, ingebouwde elektrische diagnostiek;
service-timers op een groot en eenvoudig te lezen scherm; snelle
instellingen tijdens het rijden voor maai- en transportsnelheid;
draaisnelheid; Loadmatch en AAN/UIT gewichtsoverdracht en
selectie gebruik Cruise Control; aanpassing daalsnelheid
maaieenheid; ALLE instellingen zijn beveiligd met een wachtwoord

Voor

26 × 12-12 6 PR

Achter

20 × 10-10 4 PR

STOEL

Grammer Maximo M voor OOS
of XXL voor cabine

AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel, in (cm)

87,4 (222)

Lengte, in (cm)

134 (339)

Breedte, in (cm)

90 (229)

Maaibreedte, in (cm)

108 (274)

Maaien, mph (km/h)

0 – 8 (0 – 12,8)

Transport, mph (km/h)

0 – 12,5 (0 – 20,12)

Achteruit, mph (km/h)

0 – 5 (0 – 6,4)

MAAIEENHEDEN
Breedte maaidek, in (cm)

27 (68,58)

Maaihoogtebereik, in (cm)

0,75 – 4 (1,91 – 10,2 cm); verstelbaar zonder gereedschap

Constructie maaidek

Enkelvoudig gestampt dek van 10-gauge staal met glijplaat voor,
van 1,5 in (38 mm) hoog en 0,5 in (12,7 mm) dik staal, gelast aan
de rand van het dek.

Snelheid mesuiteinden,
ft/min (m/min)

16.097 (4096)

Diameter achterrol, in (cm)

3 (7,62)

Voorrollen, in (cm)

5 (12,70)

CERTIFICATIE
Type

CE en ANSI B71.4

Meetstandaard

ISO 11201
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MOTOR:
Type
Nominaal motorvermogen,
kW (hp), bruto SAE J1995
Max. koppel (Nm) bij tpm

1600T SERIES III

2653B

CIRKELMAAIER VOOR GROTE
OPPERVLAKKEN

DRIEDUBBELE KOOIMAAIERS

Dieselmotor met 4 cilinders, 4-takt,
inline, met turbocharger (Stage III B)
44 (60) bij 3000 tpm (Stage V)
159 Nm (117,3 lb-ft) bij 3000 tpm

Cilinder

127,6 cu in (2091 cm³)

Type inspuiting

Dieselmotor met directe inspuiting

Luchtfilter

Droog, twee elementen

Inhoud brandstoftank, liter

83,3

TRANSMISSIE

Hydrostatisch, wielmotoren

MOTOR:
Type

Maximaal nominaal
vermogen volgens
SAE J1995, kW (hp)
Cilinder
Luchtfilter
Inhoud brandstoftank,
US gal (liter)
Koelsysteem

Dieselmotor met 3 cilinders,
indirecte inspuiting
(conform Stage V)
14,6 (19,6) bij 3000 tpm
(Stage V)

Vooruit max. in km/h (mph)

24 (15)
14,5 (9)
Twee pedalen

Differentieelslot

Interne natte schijfremmen –
stuurremmen standaard
Inschakelbaar en permanent –
alleen in vooruit
Standaard – met voet ingeschakeld

Gewichtsverplaatsing

Nee

4WD

AFMETINGEN
Voertuighoogte met
rolbeugel, m (in)
Voertuighoogte met
rolbeugel ingeklapt, m (in)
Totale lengte met
maaidekken, m (in)
Bodemspeling, cm (in)

16,5 (6,5)

Wielbasis, m

1,52 (60)

GEWICHT
Gewicht inclusief dek(ken) en
rolbeugel, lb (kg)

4650 (2109)

2,49 (98)
1,88 (74)

VOERTUIG
Tractieaandrijving

Besturing

26 × 12-12

Achter

18 × 9,5-8

STOEL

Comfort Seat-luchtgeveerde stoel
standaard

18,4 (24,7) bij 3000 tpm
(Stage V)

52,1 cu in (854 cm³)

77,3 cu in (1267 cm³)
Tweetraps droog element

Vloeistof

Centrifugaalpomp voor
vloeistof; plaatsing aan de
voorkant van de machine
voor optimale koeling

Hydrostatische
driewielaandrijving, gelijke
tractie naar alle wielen

eHydro elektronisch
geregelde hydrostatische
pomp naar de wielmotoren
met standaard GRIP
All-Wheel Driveaandrijfsysteem
Hydraulische
stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende
stuurcilinder
24 × 12-12 turf trac

Hydraulische
stuurbekrachtiging

12 (45,4)

Voorband

20 × 10-10 turf

Achterband/gestuurde band

20 × 10-8 turf

24 × 12-12 multi trac

Remsysteem

Schijfremmen op twee
wielen; handbediende
parkeerrem; dynamisch
remmen via aandrijfsysteem
met gesloten lus

Interne hydraulische natte
schijfremmen

82 (208,3)

84 (213,4)

3,35 (132)

BANDEN
Voor

Dieselmotor met 3 cilinders,
indirecte inspuiting

Tweetraps
verstoppingsindicator
7,4 (28)

RIJSNELHEDEN (TRAPLOOS)
Laag bereik vooruit,
km/h (mph)
Regeling van snelheid en
richting
Remmen

7200A

AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel,
in (cm)
Lengte, in (cm)

93 (236)

133 (338)

Breedte, in (cm)

72 (183) of 84 (213)

68 (173); 72 (183)
Breedte naar behoefte

Gewicht, kg (lb)

Zonder bestuurder:
2290 (1039) –
maaieenheden omlaag

Ongemaaide cirkel, in (cm)

Volledig gevuld met
vloeistoffen, geen
bestuurder, geen brandstof,
maaieenheden van 26 inch
omhoog: 1.903 (863,1)
20 (50,8)

Bodemspeling, in (cm)

5,5 (14)

RIJSNELHEID
Max. maaisnelheid,
km/h (mph)
Transportsnelheid,
km/h (mph)
Snelheid achteruit,
km/h (mph)

0 – 5 (0 – 8)

0 – 6 (0 – 10)

0 – 8,5 (0 – 13,7)

0 – 9 (0 – 14)

0 – 3 (0 – 4,8)

0 – 6 (0 – 10)

Aantal messen

Maaieenheden
met 3 maaikooien
Quick Adjust QA7 26 (66)
of QA7 30 (76)
5 of 8

Maaieenheden
met 3 maaikooien
Quick Adjust QA7 26 (66)
of QA7 30 (76)
5 of 8

Leppen

Standaard

Standaard

0,201 (3,17)

0,201 (3,17)

0,126 (1,99)

0,126 (3,17)

Diameter maaikooi, in (cm)

7,5 (3) gegroefd, dicht of
spiraal (optioneel)
7 (17,8)

7,5 (3) gegroefd, dicht of
spiraal (optioneel)
7 (17,8)

Afstelling vast mes

Maaikooi op vast mes

Maaikooi op vast mes

MAAIEENHEDEN
Aantal
Afmeting, in (cm)

MAAIFREQUENTIE
Maaieenheid met 5 messen,
in/mph (mm/km/h)
Maaieenheid met 8 messen,
in/mph (mm/km/h)
Voorrollen, in (cm)
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8900A

KOOIMAAIER VOOR GROTE OPPERVLAKKEN
MOTOR:
Type

Viercilinder-diesel met directe inspuiting

Maximaal nominaal vermogen volgens SAE J1995, kW (hp)

36,7 (49,2) bij 2600 tpm (Stage III A) / 41,1 (55,9) bij 2800 tpm (Stage V)

Cilinderinhoud

134 cu in (2189 cm³) Stage III A / 127,06 cu in (2091 cm³) (Stage V)

Luchtfilter

Tweetraps droog element

Brandstof

Diesel

Koelsysteem

Centrifugaalpomp voor vloeistof – plaatsing aan voorkant machine voor optimale koeling

VOERTUIG
Tractieaandrijving

eHydro elektronisch geregelde hydrostatische pomp naar wielmotoren

Maaikooi-aandrijfpomp

Tandemtandwielpomp

Besturing

Hydraulische stuurbekrachtiging met dubbelwerkende stuurcilinder

Aandrijfbanden voor

26.5 × 14-12 turf

Achterbanden

20 × 12-10 turf

Bodemdruk, psi

12

Remmen

Interne hydraulische natte schijfremmen met dynamische remwerking via gesloten
hydrostatisch systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

Rolbeugel
BEDIENINGSELEMENTEN
Gasregeling
Vooruit/achteruit

Handgas ter rechterzijde operator (Stage III A); automatische bediening met AutoPedalvoetpedalen; handmatige bediening via TechControl-display (Stage V)
2 pedalen

Hefinrichting maaier

Eentoetsbediening, enkele hendel

Parkeerrem

Elektrische schakelaar op CommandArm voor de interne natte schijfremmen

Stoel

Geveerde stoel met veiligheidsgordels en armleuning; voor- en achteruit verstelbaar; gewichtsen onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandArm

Aftakas
4WD

Verstelbare stuurkolom

(Optioneel) GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem; indien geïnstalleerd, AWD voor maaien
en transport. Het hydraulische systeem koppelt tegenoverliggende wielmotoren aan elkaar
voor een uitstekende grip op hellingen.
Bediend met de linkervoet, voor eenvoudige aanpassing

TechControl-display

Ja

MAAIER
Aantal eenheden

5

Afmeting, in (cm)

Quick Adjust QA7 26 (66) of 30 (76)

Totale maaibreedte, in (cm)

114 (289,5) of 130 (330,2)

Maaihoogte, in (mm)

0,25 – 2,0 (6,3 – 50,8)

Maaifrequentie
11 messen QA5, inch/mph (mm/km/h)

–

7 messen QA5, inch/mph (mm/km/h)

–

10 messen QA5, inch/mph (mm/km/h)

0,067 (1,06)

8 messen QA5, inch/mph (mm/km/h)

0,084 (1,33)

Rollen, in (cm)

3 (7,6)

Diameter maaikooi (standaard maaieenheid), in (cm)

7 (17,8)

AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel, in (cm)

87 (220)

Lengte, in (cm)

111 (283)

Lengte met vangers, in (cm)

127 (323)

Transportbreedte, in (cm)

QA7 met 26 (66) is 86,38 (219,4)
en met 30 (76) is 93,90 (238,5),
achter 220,6 (86,85 in)
QA7 met 26 (66) is 129 (327,5)
en met 30 (76) is 145 (369,5)

Breedte maaistand, in (cm)
RIJSNELHEID
Maaien, mph (km/h)

0 – 8,0 (0 – 12,8)

Transport, mph (km/h)

0 – 12,5 (0 – 20,12)

Achteruit, mph (km/h)

0 – 5,0 (0 – 6,4)

CERTIFICERINGSType

CE an ANSI B71.4-2012.

DE TH 6X4
MET ZIJN 6 WIELEN EN LAADVERMOGEN
VAN 623KG IS DE TH ONZE KAMPIOEN
GEWICHTHEFFEN VRAAG UW DEALER OM MEER
INFORMATIE, OF KIJK OP JOHNDEERE.NL

YY1834513DUT_NL
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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.

