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U werkt elke dag zo hard als u kunt. Als een echte professional en vakman
bent u bereid dat extra beetje moeite te doen om de beste resultaten
te krijgen. Niet omdat de klant dat verwacht, of uw bedrijf. Maar omdat
u voor uzelf ook nooit met minder genoegen zult nemen.

Diezelfde mentaliteit verklaart waarom u graag een sterke
en betrouwbare partner aan uw zijde heeft om u te helpen de last
te dragen. Als goede vakman weet u uit ervaring dat het principe geldt:
er komt kwaliteit uit als je er kwaliteit instopt.
Als dat iets is waardoor u zich voelt aangesproken, dan bent u bij
John Deere in goed gezelschap. Wij zijn net zo trots op de kwaliteit
van onze multifunctionele voertuigen als de mensen die ze wereldwijd
gebruiken. Professionals zoals u, die de betekenis van goed uitgevoerd
werk begrijpen.
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ALL-ROUND
ONDERSTEUNING
Van advies en verkoop tot onderhoud en reparatie, uw plaatselijke John Deere partner heeft
alles wat u nodig hebt om uw investering op rolletjes te laten lopen. Ga om de dichtstbijzijnde
John Deere dealer te vinden naar dealerlocator.deere.com

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
om hun bedrijven te ontwikkelen. Op basis van onze
kennis van uw markt en de uitdagingen waar u mee te
maken hebt, bieden we concurrerende financiering op
maat voor de machines die u nodig hebt om uw bedrijf
te verbeteren.
Van huurkoop tot leasen en huren, uw plaatselijke
John Deere dealer kan u helpen bij het kiezen voor
opties die het beste bij uw bedrijf passen. Waarom
komt u niet even langs?

Financieringsoplossingen van John Deere zijn niet in alle landen beschikbaar.

POWERGARD™
STATUS: BESCHERMD

Wanneer u uw apparatuur beschermt met een
PowerGard™-beschermingsplan*, dan profiteert uw
bedrijf van de continue productieve tijd van machines
en non-stop topprestaties die nodig zijn om uw bedrijf
te laten bloeien.

PowerGard™-contracten beschermen u tegen
onverwachte reparatiekosten en houden uw machines
origineel. Drie pakketten met een vaste prijs bieden een
steeds completere dekking, waardoor uw machine
optimaal blijft presteren met een stabiele productieve tijd.

P OWE R G A R D™ P R O T EC T I O N

P OWE R G A R D™ P R O T EC T I O N PA K K E T

P OWE R G A R D™ P R O T EC T I O N P L U S

Preventieve onderhoudswerkzaamheden – dit is cruciaal
om de werktuigen in een goede werkende conditie te
houden, gebaseerd op door de fabrikant aanbevolen
intervallen.*

De ultieme bescherming – het pakket voor volledige gemoedsrust,
met dekking voor alle componenten die zijn inbegrepen bij PowerGard™
Protection plus elektrische systemen, koeling, hydraulica en meer.

Basisbeschermingsniveau dat ongebruikelijke gebeurtenissen dekt
die kunnen leiden tot kostbare reparaties. Biedt tevens dekking voor
de belangrijkste onderdelen van de aandrijving.

F IN A N C IE R IN G
Neem uw PowerGard™ Protection-overeenkomsten op in uw financiering
en profiteer van scherpe tarieven met flexibele betalingen.**

* Alleen bij deelnemende dealers. Vereist een onderhoudsplan.
** Alleen bij deelnemende dealers.
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F E I T E N, G E E N G I SWE R K
U heeft altijd al eens een röntgenfoto willen maken van
uw machine om te zien hoe het eruit ziet van binnen?
Expert Check is het beste alternatief: een grondige
diagnose van alle belangrijke onderdelen (waaronder
sensoren, elektronica en software) met de allernieuwste
checklists en tools die exclusief zijn voor John Deere
dealers. Het resultaat is een gedetailleerd rapport
waarin precies wordt vermeld hoe uw machine
ervoor staat.

D U ID E L I J K E P R I J Z E N
Op basis van dit rapport kunt u ons vertellen wat
er gedaan moet worden. Met transparante prijzen
en complete pakketten voor onderdelen en arbeid,
haalt Expert Check het giswerk ook uit reparaties
en onderhoud.

O R I G IN E L E O N D E R D E L E N
VA N J O H N D E E R E
Zelfs John Deere machines zullen uiteindelijk reparaties nodig
hebben. Als deze dag komt, trekken onze dealers alles uit de
kast om de bedrijfstijd te maximaliseren en ze weer terug aan
het werk te krijgen. Met een geavanceerde werkplaats en een
volledig geschoold technisch team, kunnen ze professionele
ondersteuning bieden ondersteund door de nieuwste updates
direct uit de fabriek. Voor kleinere reparaties die u liever zelf
uitvoert, kunnen ze alles wat u nodig hebt de volgende dag
leveren – zelfs voor oudere modellen.

EXPERT CHECK is niet in alle landen verkrijgbaar.
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MULTIFUNCTIONELE
WERKVOERTUIGEN
DE VEELZIJDIGE WERKPAARDEN
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Bent u op zoek naar een kundige partner die
voorzichtig te werk gaat, maar wel net zo hard werkt
als u? Plaats een Gator in uw team – en ontspan.
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FUNCTIES
MULTIFUNCTIONELE WERKVOERTUIGEN

Deze Gator multifunctionele werkvoertuigen zijn gebouwd voor zwaar werk en
helpen u bij uw dagelijkse taken. Ze werken hard en zijn uitgerust met veel verschillende
opties om u te helpen uw werk zo snel en gemakkelijk mogelijk af te krijgen.

E F F EC T IE V E R E M M E N
Elk remsysteem komt precies overeen
met de maximale machinebelasting.
Het stopt net zo goed met een lading
als zonder lading.

IN T UÏ T IE V E
B E D IE N IN G S E L E M E N T E N
Zelfs als u nog nooit tevoren een Gator
hebt bestuurd, zult u zich direct thuis
voelen. Alle bedieningselementen zijn
eenvoudig, duidelijk… en precies waar
u ze verwacht.

M E E R B E D IE N IN G S G E M A K A A N B O O R D
Zodra u achter het wiel van uw multifunctionele werkvoertuig stapt, ontdekt u nog meer gemakkelijke
bedieningsfuncties en opslagmogelijkheden aan boord. Alle modellen zijn standaard voorzien van
waarschuwingslampje voor de parkeerrem, urenmeter en een brandstofmeter op de brandstoftank.
Er is een handschoenenkastje in het dashboard, extra opbergruimte en een handbediende tractiehulp
(sperdifferentieel) is praktisch tussen de stoelen geplaatst. De Gator TH 6x4 wordt ook geleverd met
een waarschuwingslampje tractiehulp.

B A N D E N M E T H O G E F L O TAT IE
Alle Gator transporters van de T-serie worden geleverd met
hoogwaardige banden met hoge flotatie waarmee u hard
kunt werken zonder het gras te beschadigen. Met hun speciale
loopvlakpatroon zijn ze net zo geschikt op harde als op zachte
ondergrond.
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R U IM E E N S T E V I G E L U X E L A A D B A K
De luxe laadbak is vervaardigd uit een composietmateriaal bestaande uit
polypropyleen met 15% glasvezel dat roest en deuken uitsluit en geluid vermindert.
De vloer en de afscherming (voorpaneel) van de laadbak zijn van staal vervaardigd.

Kantelen van Deluxe laadbak: Met de geïntegreerde
handgreep en gasdrukveren kan de luxe laadbak
nu eenvoudiger worden ver- en ontgrendeld en omhoog
en omlaag worden gebracht. Er wordt een steun
meegeleverd om de laadbak omhoog te houden en
om de kanteling te beperken.

Achterklep Deluxe laadbak: De verbeterde achterklep
voor makkelijk laden en lossen, kan nu met één hand
worden bediend. De achterklep kan worden geopend
of verwijderd voor eenvoudiger schoonmaken of
het meevoeren van lange voorwerpen. De standaard
gemonteerde riemen kunnen worden verwijderd
zodat de achterklep tot 150 graden omlaag kan
worden gedraaid.

Geïntegreerde sjorogen: Voor extra veelzijdigheid
biedt de luxe laadbak verschillende sjorogen: vier
hoeken in de laadbak, vier punten op de afscherming
direct achter het bestuurdersstation, sjorbalken aan
beide zijden van de laadbak en zes punten aan de
onderzijde van het laadbakframe.

VA N L A A D B A K T O T V L A K K E L A A DV L O E R
De verbeterde luxe laadbak biedt nog meer veelzijdigheid.
Als u grotere voorwerpen moet vervoeren, kan hij gemakkelijk
worden omgevormd tot een handige vlakke laadvloer.
Hierdoor kunt u de laadruimte van het voertuig aanpassen
aan uw behoeften, terwijl de laadhoogte van de vlakke laadvloer
zorgt voor gemakkelijk laden en lossen.
Waarschuwing: het meevoeren van lange lading die buiten de bak uitsteekt kan de algemene
stabiliteit van het voertuig negatief beïnvloeden.
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“MIJN GATOR IS
MIJN KINDJE! HIJ
IS COMFORTABEL
EN VEILIG EN
BRENGT ME
OVERAL WAAR IK
MOET ZIJN.”
N U N O FAV I N H A

Nuno Favinha is de irrigatiemanager voor drie
prestigieuze banen bij Quinta do Lago, Portugal.
Het klimaat is er droog, de uitdagingen zijn complex
en er is geen ruimte voor fouten. “We hebben
120 hectare gras, zes waterpompstation en kilometers
aan buizen en bedrading, dus ik ben altijd onderweg.”
Nuno’s Gator brengt hem overal naar toe, en hij
is er duidelijk dol op. “Ooit, als ik mijn boerderij heb,
wil ik mijn eigen Gator.” 
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GATOR TS
HET KOMT IN ORDE

U hoeft de Gator TS niet te sparen. Hij heeft een benzinemotor van 401 cc en robuust
ontwerp, maar dit multifunctionele voertuig heeft een verrassend lichte voetafdruk
op uw gras: slechts 7,5 psi, zelfs minder dan een menselijke voetafdruk. De Gator TS
combineert verhoogde stabiliteit, indrukwekkend vermogen, intuïtieve bediening
en veel meer functies waar u op kunt vertrouwen.

G E B O UWD VO O R Z WA A R T R E K K E N

C O M F O R TA B E L B E D IE N E N

Het verplaatsen van zware of grote bagage is gemakkelijk met een
sterke 1,3 mm (16 gauge) plaatstalen laadbak. De laadbak bevindt zich
recht boven de achterwielen voor uitstekende stabiliteit. En met een
laadhoogte van 63,5 cm kunt u volledig gebruikmaken van de
laadcapaciteit van 227 kg. De laadbak kan handmatig worden gekanteld
voor toegang tot het aandrijvingssysteem of om de laadbak te reinigen.
Een steun en extra sjorogen bieden de bestuurder gemak en veiligheid.
De achterklep kan worden geopend of verwijderd voor schoonmaken
of het meevoeren van lange voorwerpen.

De Gator TS heeft optimaal rijcomfort.
Hij biedt naast elkaar geplaatste
kuipstoelen die ruimte bieden voor één
bestuurder en één passagiers en u kunt
kiezen voor uitrusting voor verstelbare
bestuurdersstoel. Beide stoelen klappen
naar voren om droog te blijven en
voor meer gemak. De soepele motor
van het voertuig en intuïtieve
bedieningselementen verzekeren rijgenot.

Waarschuwing: het meevoeren van lange lading die buiten de bak uitsteekt kan de algemene stabiliteit
van het voertuig negatief beïnvloeden.

TS
T O T UW D IE N S T
De locatie van de bedieningselementen en de vlakke
vloer zorgen voor gemakkelijk in- en uitstappen voor
iedereen, terwijl de extra heupgordels u helpt te blijven
zitten op ruw terrein. De Gator TS beschikt ook over
een urenmeter voor het aanhouden van regelmatige
onderhoudsintervallen, een 12-V stopcontact (VDC)
op het instrumentenpaneel en geïntegreerde
bekerhouders.

Benzinemotor
Cilinderinhoud: 401 cc
Snelheid: 32 km/u
Achterwielvering:
Twee banden met hoge flotatie,
lagedrukbanden (zonder differentieel)
Trekvermogen: 408 kg
Laadvermogen: 227 kg
––Comfortabele lage laadvloer
––Laag zwaartepunt

18

GATOR TX EN TX TURF
WERK HARD EN BEHOEDZAAM

Een zachte hand werkt het best. Onze hard werkende Gator TX-modellen
hebben al het vermogen en alle capaciteit die u nodig heeft om uw werk
snel, veilig en stil gedaan te krijgen.

G R A S B A N D E N M E T F L O TAT IE
E N M IN D E R B E S C H A D I G IN G
De Gator TX modellen zijn speciaal ontwikkeld om
zacht te rijden. Het differentieel zorgt ervoor dat
de ondergrond in bochten niet wordt beschadigd
door het binnenste wiel langzamer te laten
draaien dan het buitenste wiel. De tractieregeling
(differentieelslot) is ingebouwd in de transmissie,
waardoor de achterste aangedreven wielen
met elkaar kunnen worden verbonden,
voor extra tractie.

G AT O R T X E N T X T U R F
Beide modellen hebben grasbanden met flotatie
en een laadvermogen van 454 kg. De TX heeft een
krachtige motor van 675 cc, terwijl de TX Turf 401 cc
heeft. De stop-starttechnologie, stille werking en
brandstofbesparende kenmerken maken de TX Turf
ideaal voor gebruik in golf- en sportomgevingen.
De TX heeft deze technologie niet.

Opzetstuk voor
de laadbak: Vervoer
tweemaal zo veel volume
door de zijhoogte en het
volume van de laadbak te
vergroten. De achterklep
scharniert bovenaan voor
gemakkelijkere toegang.
Dieplader: De zijkanten van de laadbak kunnen binnen
enkele minuten worden verwijderd om de laadbak om
te bouwen tot een dieplader.

S TA B IE L O N T WE R P
Door het lage zwaartepunt leveren de Gator
TX-modellen uitstekende stabiliteit op heuvelig,
oneffen terrein. Voor een gebalanceerde
gewichtsverdeling bevindt de laadbak zich
boven de achterwielen.

TX
Achterklep: Draai de achterklep net als
bij een pick-up 90 graden naar buiten
en 150 graden naar beneden met slechts
één hand.

O P A L L E T X- E N
T X T U R F- M O D E L L E N
––Achterwielvering:
Semi-onafhankelijke
veer over schokdemper
––Trekvermogen: 454 kg
––Laadvermogen: 272 kg
––Laag zwaartepunt
––Luxe laadbak
––Schijfremmen op alle wielen

TX TURF

Benzinemotor

Benzinemotor

Cilinderinhoud: 675 cc

Cilinderinhoud: 401 cc

Snelheid: 32 km/u

Snelheid: 25 km/u
––Voetpedaalstart
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GATOR TE
EEN GATOR MET NUL UITSTOOT
DIE DOOR BLIJFT GAAN
Golfbanen, werkterreinen, afgesloten ruimten… Wanneer een stille
werking en nul uitstoot essentieel zijn, kunt u rekenen op de Gator TE.
En dankzij een indrukwekkende combinatie van rij- en multifunctionele
kenmerken kunt u elektrisch rijden zonder in te leveren op vermogen
of functionaliteit.

F L U I S T E R Z AC H T E E L E K T R I S C H E
A A N D R I J V IN G
De Gator TE is uitgerust met een motoraangedreven
48 V elektrisch systeem voor sneller optrekken en betere
prestaties bergop. Dynamisch remmen en de antiterugrolfunctie bieden extra veiligheid als u uw voet
van het gaspedaal afhaalt en voorkomen dat het
voertuig vanzelf wegrolt als u stopt op een helling.
Snelheidsafregeling tot ongeveer 13 km/u en de
elektronische rem zorgen ervoor dat uw snelheid constant
blijft zonder verlies van koppel, zelfs bergaf of bij
achteruit rijden. Met de acht accu’s met hoge capaciteit
kan de Gator TE zeven tot acht uur lang hard werken
voordat hij weer moet worden opgeladen – en dat alles
zonder enige uitstoot en nauwelijks geluid.
Energie wordt teruggevoerd naar de accu’s
als het voertuig sneller rijdt dan de ingestelde
maximumsnelheid of als het dynamisch remmen
is ingeschakeld. Dat is naar schatting 3-5% regeneratieve
energie per werkdag.

TE
Harde werker: Laat u niet misleiden door het stille uiterlijk van de
Gator TE-transporter. Met zijn massieve, uit één stuk gesmede assen,
achterashuis van gegoten aluminium en luxe laadbak is hij gebouwd
voor hard werk onder alle omstandigheden.

Elektromotor
Snelheid: 24 km/u
Achterwielvering:
Twee banden met hoge flotatie,
lagedrukbanden (zonder differentieel)
Trekvermogen: 273 kg

VERHOOGDE LOOPTIJD
Elk voertuig is uitgerust met een door Underwriters Laboratories Inc.
(UL) goedgekeurde on-board acculader waarmee u uw voertuig overal
kunt laden. Extra veiligheidsfuncties voorkomen overbelading of rijden
terwijl de Gator nog aan de lader is gekoppeld. De geavanceerde
temperatuursensortechnologie verbetert de informatie van en naar
de lader waardoor de accu's beter vol kunnen worden geladen.
Dit kan de looptijd verhogen met wel 75%, afhankelijk van het gebruik.

Laadvermogen: 227 kg
––Superstille elektrische aandrijving
––Nul uitstoot
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GATOR TH 6X4
TREKT MEER DAN U ZOU DENKEN

Met zes wielen, een laag zwaartepunt en ruim voldoende vermogen maakt
de Gator TH 6x4 licht werk van zware lasten. Dit is ons sterkste werkpaard
dat tot 508 kg kan vervoeren en u overal doorheen sleept.

VO L L E K R AC H T VO O R U I T

GOLF PRO

Dankzij de krachtige en toch zuinige 854 cc, driecilinder, vloeistofgekoelde, viertakt dieselmotor
beweegt de Gator TH 6x4 snel, zelfs onder zware
omstandigheden. De motor heeft een nominaal
vermogen van 13,6 kW (18,5 pk) bij 3400 t/min volgens
ECE-R24. De overhead-klep is ontwikkeld voor betere
efficiëntie en lager brandstofverbruik. Hij bevat een
droog type, enkel vervangbaar element luchtfilter met
externe inlaat en een uitlaatdemper met vonkenvanger.
Indirecte dieselinspuiting met gloeibougies voor snel
starten bij lage temperaturen en het dubbele
radiateursysteem zorgt voor extra koelvermogen.

Met zes wielen met hoge flotatie rijdt de Gator TH 6x4
lichtjes over uw waardevolle gras.

K A M P I O E N Z WA A R G E WI C H T
Met een totaal trekvermogen van 726 kg
(inclusief passagiers) is de Gator TH 6x4 het
sterkste werkpaard in de T-serie. Zie pagina 68-69.

TH 6X4
Dieselmotor
Cilinderinhoud: 854 cc
Snelheid: 32 km/u
Vierwielaandrijving
Achterwielvering:
Twee banden met hoge flotatie,
lagedrukbanden (zonder differentieel)
Trekvermogen: 726 kg
Laadvermogen: 508 kg
––Lage laadvloer
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GATOR HPX815E
KLAAR VOOR HET WERK

U houdt wel van een uitdaging? De Gator HPX815E ook. Zelfs volledig
beladen is dit multifunctionele voertuig gebouwd om over alle soorten
ondergrond te rijden. Het laadvermogen van 635 kg, de vierwielaandrijving
en semi-onafhankelijke vering helpen u om te gaan waar anderen niet
kunnen komen.

S T E R K H Y D R O G E VO R M D
S TA L E N F R A M E
Onze hydrogevormde frames hebben
minder las- of boutverbindingen
voor maximale duurzaamheid,
en hoge toleranties voor draaiende
en zware lasten.

L A A D M A A R IN
Zware ladingen? Geen probleem,
dankzij het laadvermogen van 454 kg.

Veiligheid voorop:
Elk voertuig is uitgerust
met een rolbeugelkap
(ROPS, Roll Over Protection
Structure) en comfortabele
driepuntsveiligheidsgordels
om u op elk moment veilig
te houden.

HPX815E
Dieselmotor
Cilinderinhoud: 854 cc
Snelheid: 40 km/u

Remt razendsnel:
De volledig hydraulische
remmen leveren
eersteklas remprestaties.

Vierwielaandrijving
Achterwielvering:
Vering met schokdemper
Trekvermogen: 590 kg
Laadvermogen: 454 kg
––Sterk hydrogevormd stalen frame
––Standaard luxe rolbeugelkap
––Homologatie voor op de weg*
* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.
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CROSSOVERVOERTUIGEN
EEN KLASSE APART
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Ervaar de ultieme vrijheid in een Gator XUV!
Deze werkvoertuigen zijn een droom om te besturen,
of dat nu off-road of op de weg is, en tevens uitgerust
voor veilige, stabiele rit.
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FUNCTIES
XUV500-SERIE – CROSS-OVERVOERTUIGEN

Wanneer u bij uw werk personen en lading moet verplaatsen door moeilijk terrein
en onder alle weersomstandigheden, kunt u denken aan een Gator XUV. Deze
rotsvaste werkpaarden combineren een uitstekende prestatie met alle trekkracht,
veelzijdigheid en bedieningscomfort van een hardwerkend professioneel voertuig.

D E HE L E DAG
C O M F O R TA B E L

SOEPEL RIJDEN EN UITSTEKENDE
RIJEIGENSCHAPPEN

Ons op de bestuurder gerichte design
combineert echt comfort met uitstekend
gemak. Dit omvat gemakkelijk inen uitstappen voor de bestuurder en
passagier, optimale stoelposities voor
meer beenruimte en ergonomie zoals in
een auto, voor uitstekend rijcomfort.
Naar voren kantelende stoelen en 34 l
afgesloten opslagruimte houden u en uw
bezittingen droog als het regent, terwijl
de ingebouwde 12 V elektrische
aansluiting ervoor zorgt dat
u uw accessoires altijd kunt opladen.

De XUV560E en XUV590M zijn uitgerust met
onafhankelijke wielophanging rondom. Deze
technologie zorgt voor een ongekende wielophanging
over moeilijk terrein en uitstekende handling in
bochten, zodat u altijd comfortabel blijft.
De voorwielophanging maakt een optimale
voorwielcontrole mogelijk, samen met nauwkeurig
sturen, maximale bodemvrijheid en bewegingsruimte
van de wielen voor superieure tractie en
voertuigcontrole op zelfs het meest moeilijke terrein.
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GROTE EN EX TRA STEVIGE LAADBAK

Soepel kantelen, uitladen en vastzetten: De gemakkelijk te gebruiken
laadbak uit één stuk is belangrijk voor het snel en efficiënt uitvoeren
van taken. Om de inhoud te lossen, kantelt u de achterklep als bij een
vrachtwagen in één soepele beweging. De handmatige ontgrendeling
werkt ook als hefhendel en kan worden bediend vanaf beide zijden
van het voertuig. De stevige laadbak biedt geïntegreerde sjorogen voor
extra veelzijdigheid. U vindt opklapbare D-ringen in de vier hoeken
op de vloer van de laadbak en op meerdere punten langs de rand
van de zijwanden.

Handige achterklep: De achterklep als bij een
vrachtwagen kan worden geopend en zonder
gereedschap verwijderd voor gemakkelijk
schoonmaak of het meevoeren van lange voorwerpen.
Het scharnierpunt is vervaardigd van gehard staal
voor een lange levensduur. De standaard riemen
kunnen gemakkelijk worden losgemaakt voor het
gemakkelijk in- en uitladen van spullen.
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GATOR XUV560E
UW BETROUWBARE DUIZENDPOOT

Wat er ook gedaan moet worden, dit sterke werkpaard staat
voor u klaar. Ondanks dat de Gator XUV560E een van onze
kleinste cross-overtransporters is, levert deze betrouwbare
Gator alle veelzijdigheid die u nodig heeft.

S O B E R M A A R H A R DWE R K E N D
Met een moderne voorzijde, brede voorbumper, vloeiende lijnen van
de motorkap en hoge spatborden ziet deze transporter er schitterend
uit. Maar hij is net zo goed een harde werker, met goede off-road
capaciteiten en gemakkelijk te besturen. De stalen voorbumper bevat
bijvoorbeeld de gestileerde onderdelen aan de voorzijde van het
voertuig, terwijl de zware stalen beschermplaat zorgt voor extra
bescherming tegen stenen en boomstronken..

VO L L E D I G
O N A F H A N K E L I J K E V E R IN G
Stelt de norm voor comfort en biedt
superieure terreinwaardigheid met
behoud van tractie onder alle
omstandigheden.

S N E L AC C E L E R E R E N
In lijn met het uiterlijk is de Gator XUV560E letterlijk gemaakt
voor snelheid. Hij wordt aangedreven door een 570 cc V-twin
benzinemotor zodat u kunt rekenen op snel accelereren en een
topsnelheid van 45 km/u. De krachtige motor is afgesteld voor
een acceleratie binnen 3,5 seconde. De carburateur is afgestemd
op een snelle gaspedaalreactie, betrouwbare start bij lage
temperaturen, soepele vermogensafgifte in het middengebied
en geruisloos stationair draaien. Zo wordt het werk niet alleen
goed uitgevoerd, maar ook snel.
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M A K K E L I J K E R K A N HE T N IE T
De laadbak bestaat uit een polyethyleen copolymeer
composietmateriaal van hoge dichtheid dat roest en
deuken voorkomt en geluid vermindert. Hij past goed
bij de achterklep in vrachtwagenstijl die gemakkelijk
kan worden geopend of verwijderd indien nodig en met
één hand kan worden bediend. De achterklep klapt 90°
omlaag waardoor u nog gemakkelijker kunt laden en
lossen en uw rug spaart.

B E D IE N IN G S C O M F O R T
Het autodashboard, de parkeerrem met
voetpedaal en de ruime opslagcapaciteit
maken van de XUV560E een plezierige
machine om te rijden.

XUV560E
Benzinemotor
Cilinderinhoud: 570 cc
Snelheid: 45 km/u
Vierwielaandrijving
Volledig onafhankelijke vering

VO L L E D I G G E S L O T E N
C V T-T R A N S M I S S IE
De hoge luchtinlaatposities voor de motor en de
CVT houden water en vuil buiten en voorkomen
oververhitting.

Trekvermogen: 499 kg
Laadvermogen: 181 kg
––Homologatie voor op de weg*
* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.
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“DE GATOR
IS EEN ECHT
WERKPAARD.
IK GEBRUIK HEM
OVERAL VOOR
EN HIJ HEEFT ME
NOG NOOIT LATEN
ZITTEN.”

Will Harris heeft twee favorieten op de boerderij,
en ze kunnen niet meer van elkaar verschillen.
“Mijn Gator is volledig betrouwbaar. Hij klaagt
nooit en doet altijd precies wat ik wil”, lacht hij.
“Mijn ezel niet echt.” 
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GATOR XUV590M
HIJ. KAN. ALLES.

Zelfs bij een volledige belasting is deze XUV voor het middensegment
een echte allrounder die een hoge transportsnelheid en stuurbekrachtiging
combineert met uitstekend rijcomfort – zelfs op moeilijk terrein.

S N E L AC C E L E R E R E N

H O O GWA A R D I G R I J N I V E AU

De Gator™ XUV 590M cross-overserie wordt aangedreven
door een 586 cc, inline-twin-cilinder benzinemotor
met elektronische brandstofinspuiting (EFI) voor een
topsnelheid van 60 km/u. Een elektronische regeleenheid
(ECU) zorgt voor optimale motorprestaties. De motor
is vloeistofgekoeld en heeft een vermogen van 31 pk*
bij 5200 t/min.

Geniet van soepele, comfortabele
bediening dankzij stuurbekrachtiging,
vierwielaandrijving en volledig
onafhankelijke vering.

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de fabrikant
van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden. Het daadwerkelijke
motorvermogen kan lager uitvallen.

F U N C T I O N E E L DA S H B OA R D
Zie 18 functies in één oogopslag – van
snelheid en toerental tot brandstof,
temperatuur en diagnoses.

V E R M O G E N G E N O EG
Zelfs op een helling van 20% behoudt de motor
van 31 pk haar topsnelheid van 60 km/u.

XUV590M
Benzinemotor
Cilinderinhoud: 586 cc
Snelheid: 60 km/u
Vierwielaandrijving
Volledig onafhankelijke vering
Stuurbekrachtiging: standaard
Trekvermogen: 499 kg
Laadvermogen: 181 kg
––Homologatie voor op de weg*
* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.

R O B U U S T E N V E IL I G

H A LV E D EU R E N

De vering, wielen en banden voor zware
taken zijn gemaakt om jarenlang hard
te werken.

Deze robuuste halve polyester deuren
houden u veilig zonder uw zicht
te beperken.
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GATOR XUV590M S4
VIER STOELEN, VIER GLIMLACHEN

Zelfs met vier personen aan boord zorgt de stuurbekrachtiging ervoor
dat de Gator XUV590M S4 moeiteloos te besturen is. De achterbank kan
binnen enkele seconden worden neergeklapt als u langere voorwerpen
of meer apparatuur moet vervoeren, waardoor deze cross-over transporter
ongelofelijk flexibel is.

S N E L AC C E L E R E R E N
Net zoals zijn tegenhanger met twee zitplaatsen
wordt de Gator XUV590M S4 aangedreven door
een vloeistofgekoelde 586 cc inline-twin-cilinder
benzinemotor met elektronische brandstofinspuiting
(ECU). Met een indrukwekkende 31 pk* bij 5200 t/min
kan dit werkpaard een topsnelheid van 60 km/u
bereiken en vervoert u, drie passagiers en meer
betrouwbaar over alle soorten terrein.

NEEM NOG MEER MEE
De laadbak is uitgerust met
20 sjorpunten en een draagvermogen
van 181 kg. De achterklep en achterbank
kunnen eenvoudig omlaag worden
geklapt voor nog meer ruimte.

* Informatie over het motorvermogen en -koppel wordt geleverd door
de fabrikant van de motor en dient alleen voor vergelijkingsdoeleinden.
Het daadwerkelijke motorvermogen kan lager uitvallen.

FUNCTIONEEL
DA S H B OA R D
Lees 18 functies in één oogopslag
op de helder verlichte digitale
display.

VO L L E D I G
ONAFHANKELIJKE
V E R IN G
Stuurbekrachtiging,
vierwielaandrijving en volledig
onafhankelijke vering die zich
aanpast aan uw lading, maken het
rijden in deze cross-overtransporter
tot een waar genot. Een extra
stabilisatiestang op de achteras zorgt
ervoor dat uw passagiers voor- en
achterin comfortabel zitten, zelfs
onder extreme omstandigheden.

XUV590M S4
Benzinemotor
Cilinderinhoud: 586 cc
Snelheid: 60 km/u
Vierwielaandrijving
Volledig onafhankelijke vering
Stuurbekrachtiging: standaard
Trekvermogen: 499 kg
Laadvermogen: 181 kg
––Homologatie voor op de weg*
* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.
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FUNCTIES
XUV855M EN XUV855M S4 – CROSS-OVERVOERTUIGEN

Wanneer u de hele dag lang hard werkt, hebt u een voertuig nodig dat u bij
kan houden. Zodra u in de XUV855M of de XUV855M S4 met dieselmotor
stapt, weet u dat u de ideale partner heeft gevonden voor zware ladingen
en moeilijk terrein.

P R E S TAT IE V E R B E T E R E N D E
V E R IN G E N T R AC T IE
Ruw terrein en hellingen worden
gemakkelijk overwonnen met deze
krachtige transporters met
vierwielaandrijving. Een voor- en
achterwielophanging met dubbele
driehoekige draagarmen en 203,2 mm
veerweg leveren voldoende compressie
en bewegingsruimte van de wielen voor
een soepele rit over uitdagend terrein en
voor uitstekende sleepkarakteristieken.
Het complete ophangingssysteem is
geoptimaliseerd voor zowel rijden met
alle ladingen, van geen tot maximaal,
zonder compromissen op het gebied
van rijkwaliteit en voertuigstabiliteit.
Een extra massieve stabilisatorstang
met volledig in rubber opgehangen
verbindingen en scharnieren
minimaliseert de carrosserierol en zorgt
voor geluidloze werking. Dit houdt alle
vier de wielen op de grond voor optimale
tractie en voertuigcontrole.
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T O TA L E D IE S E L K R AC H T
De XUV855M en XUV855M S4 cross-overvoertuigen halen hun kracht uit een geavanceerde
dieselmotor die meerdere voordelen heeft waaronder perfecte start-, stationair- en gasklepreacties.
Met een nominaal vermogen van 16,1 kW (21,9 pk) bij 3400 t/min volgens ECE-R24, werkt de motor
stil bij alle toerentallen.
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GATOR XUV855M
VIND UW WEG, ZELFS OP HET ZWAARSTE TERREIN

Met de Gator XUV855M aan uw zijde, is geen enkele taak te zwaar.
Deze krachtige cross-over transporter is gebouwd om door te gaan
en het gemakkelijk te laten lijken. Wees gerust, deze wilt u houden.

WE R K T N E T Z O H A R D A L S U

E E N P R E T T I G V E RVO E R S M ID D E L

De Gator XUV855M is een beruchte harde werker
met een robuust ontwerp en totaal laadvermogen van
635 kg. De laadbak bestaat uit een geluiddempend
polyethyleen copolymeer compostietmateriaal van hoge
dichtheid dat roest en deuken voorkomt. De achterklep
als van een vrachtwagen kan met één hand worden
bediend. Hij kan ook worden geopend of verwijderd voor
eenvoudiger schoonmaken of het meevoeren van lange
voorwerpen.

Het op de bestuurder gerichte design en de autoergonomie zorgen voor een comfortabele rit, terwijl de
prestaties op de weg zo goed zijn dat u altijd aankomt
met een glimlach. De XUV855M biedt ook gemakkelijk
in- en uitstappen en doorlopen voor de bestuurder en
de passagier evenals optimale stoelposities voor meer
beenruimte – u zou willen dat de reis langer duurt.

N IE T T E S T O P P E N
Met de XUV855M en de inschakelbare
vierwielaandrijving aan uw zijde, kunt
u vol vertrouwen over moeilijk terrein rijden.
Hij is uitgerust met een onafhankelijke
wielophanging rondom als aanvulling op het
comfortabele bedieningsstation. Deze unieke
instelling zorgt voor soepel rijden over moeilijk
terrein en uitstekende handling in bochten.

XUV855M
Dieselmotor

G E S C HIK T VO O R D E WEG

Cilinderinhoud: 854 cc

Al onze XUV's zijn volledig gehomologeerd en klaar voor gebruik
op de openbare weg.

Snelheid: 40 km/u
Vierwielaandrijving
Volledig onafhankelijke vering
Stuurbekrachtiging: standaard
Trekvermogen: 680 kg
Laadvermogen: 454 kg
––Homologatie voor op de weg*
* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.
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GATOR XUV855M S4
PLAATS VOOR VIER PLUS NOG VEEL MEER

Meer ruimte nodig? Als u bezoek verwacht of meer mensen nodig heeft
voor het werk, kiest u voor de XUV855M S4. Hij biedt comfortabel
plaats aan vier personen met genoeg ruimte voor al uw gereedschap
en apparatuur. Zelfs als hij volledig belast is, zijn het vermogen
en de acceleratie absoluut indrukwekkend.

EEN RIT OM TE ONTHOUDEN

N E E R K L A P B A R E AC H T E R B A N K

De XUV855M S4 wordt aangedreven door een
vloeistofgekoelde, driecilinder, viertakt dieselmotor met
een cilinderinhoud van 854 cc die uitstekend starten,
stationair draaien en schakelreacties levert tijdens
het werk. Minimaal geluid, trilling en hardheid (NVH)
in combinatie met hydraulische schijfremmen
en stuurbekrachtiging zodat u dit verrassend wendbare
vierpersoonsvoertuig soepel kunt besturen.

De achterbank kan binnen enkele seconden worden
neergeklapt als u langere voorwerpen moet vervoeren
of uw spullen moet bewaren.

M E E R DA N G E N O EG R U IM T E
VO O R V IE R P E R S O N E N
Vier zitplaatsen. echte, inschakelbare
vierwielaandrijving en volledig onafhankelijk
vering staat garant voor een soepele en
comfortabele rit.

XUV855M S4
Dieselmotor
Cilinderinhoud: 854 cc
Snelheid: 51 km/u
Vierwielaandrijving
Volledig onafhankelijke vering
Stuurbekrachtiging: standaard

VO LWA A R D I G E L A A D B A K
Hoewel de S4-versie vier stoelen heeft, heeft hij een laadbak van
dezelfde grootte als de XUV855M met twee stoelen. De laadbak
is vervaardigd uit geluiddempend composietmateriaal bestaande
uit polypropyleen met 15% glasvezel dat roest en deuken
uitsluit en kan gemakkelijk worden omgebouwd tot dieplader.
Deze configuratie is ideaal voor het vervoeren van grotere lading.

Trekvermogen: 680 kg
Laadvermogen: 454 kg
––Homologatie voor op de weg*
* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.
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FUNCTIES
XUV835M, XUV865M EN XUV865R – CROSS-OVERVOERTUIGEN

Zodra u de XUV835M, XUV865M en XUV865R cross-overtransporters
heeft ervaren, hoeft u niet meer verder te zoeken. Deze Gators van
topkwaliteit hebben alles wat betreft kracht, vermogen en beschikt
over comfort zoals bij een auto. En natuurlijk hun strakke design.

R I J D IN S T I J L
Of het nu een volledig open
bedieningsstation is of een in
de fabriek geïnstalleerde cabine,
het interieur is ontworpen met
comfort en ergonomie hoog
in het vaandel.

OPEN OF GESLOTEN?
Kies voor een open cabine met netten,
of de volledig ingesloten cabine met
polyester deuren voor maximale
bescherming en minimaal geluid.
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R U IM E C A B IN E

K R AC H T I G H VAC- S Y S T E E M

De cabine op deze modellen legt de lat hoger
wat betreft comfort, ruimte en opslag.

Met vier verstelbare ventilatieopeningen op het dashboard
en drie ventilatiesnelheden, houdt het efficiënte
verwarmende ventilatie- en airconditioningsysteem
(HVAC) u het hele jaar door op de juiste temperatuur.
De bedieningselementen zijn net als in personenauto's
en bevinden zich midden op het dashboard. Hierdoor
kunnen ze gemakkelijk en eenvoudig worden gebruikt door
de bestuurder of passagiers (standaard op de XUV865R,
optioneel op XUV835M en XUV865M).
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VA L O P O F J U I S T N IE T
De GATOR XUV835M- en XUV865Mmodellen worden geleverd in drie
verschillende kleuren. Kies zelf tussen
John Deere groen /geel, olijf groen/zwart
of camouflage. Het is uw keuze.

N E E M HE T A L L E M A A L M E E
Zware of omvangrijke ladingen?
Geen probleem – deze modellen hebben
ruim voldoende trek- en laadvermogen,
plus wegligging en remmen die daarbij
passen.
Met een optionele Power Lift doet
uw Gator ook dienst als een kiepwagen.

K L A A R O M IN AC T IE T E KO M E N

KO M V E R D E R

De cabine wordt geleverd met alle kabels geïnstalleerd,
dus het installeren van een lier is erg eenvoudig.

Met echte vierwielaandrijving op aanvraag en nog meer
bodemvrijheid, gaan beide modellen verder bij lastige
omstandigheden, waar anderen moeten stoppen.
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“ER BESTAAT
NIET ZOIETS ALS
EEN STANDAARD
DAG VOOR EEN
BOSWACHTER.”
KARL MIT TERHAUSER

Onder alle weersomstandigheden rijdt
Karl Mitterhauser dagelijks door zijn regio
om te kijken of alles soepel verloopt.
“Er wordt veel gejaagd en er zijn toeristen
en elke dag wordt er hout gekapt” Het
weer is net zo gevarieerd als het terrein,
maar Karl's Gator brengt hem altijd waar
hij zijn moet. 
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GATOR XUV835M
GATOR XUV865M
HET ULTIEME OP HET GEBIED VAN COMFORT EN PRESTATIES

Met welke uitdaging u ook te maken heeft, de Gator XUV835M en de Gator XUV865M
zijn er klaar voor. Zowel op gebied van comfort als prestaties zetten deze twee
voertuigen de nieuwe standaard.

K IE S UW B R A N D S T O F
Beide modellen bieden comfort
en bedieningsknoppen als in een auto.
Kies tussen een XUV835M op benzine
of de XUV865M op diesel.

Meer mankracht: Een extra paar handen nodig?
Pas gewoon de bestuurdersstoel aan en maak ruimte
voor meer. De cabine van de Gator XUV835M en
Gator XUV865M kan comfortabel drie passagiers
meenemen als u niet op de openbare weg rijdt.

Extra opslagruimte: U kunt nooit te veel opslagruimte
hebben. Om er zeker van te zijn dat uw apparatuur
en persoonlijke bezittingen veilig en uit het zicht zijn
opgeborgen, kantelt u gewoon de passagiersbank naar
voren om de extra opbergruimte eronder te gebruiken.

XUV835M

Eenvoudige toegang:
Bij het rijden door
nauwe doorgangen zult
u merken dat deze Gators
verbazingwekkend compact
zijn en beschikken over
goed zicht rondom.

XUV865M

Benzinemotor

Dieselmotor

Cilinderinhoud: 812 cc

Cilinderinhoud: 854 cc

Snelheid: 60 km/u

Snelheid: 50 km/u

Vierwielaandrijving

Vierwielaandrijving

Volledig onafhankelijke vering

Volledig onafhankelijke vering

Stuurbekrachtiging: standaard

Stuurbekrachtiging: standaard

Trekvermogen: 900 kg

Trekvermogen: 900 kg

Laadvermogen: 454 kg

Laadvermogen: 454 kg

––Optionele verwarming en airconditioning
––Homologatie voor op de weg*

––Optionele verwarming en airconditioning
––Homologatie voor op de weg*

* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.

* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.
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XUV865R
ZO COMFORTABEL ALS WERK KAN ZIJN

De XUV865R is de meest comfortabele Gator van John Deere.
Hij combineert de opvallende prestatie van de XUV835M en XUV865M
cross-overtransporters met veel verschillende extra kenmerken voor
nog meer comfort – misschien blijft u wel gewoon doorwerken.

C O M F O R TA B E L WE R K E N

EEN FRIS UITERLIJK

Standaard kenmerken zijn autostoelen,
gemakkelijk openende deurhendels
en een voorruit die volledig kan worden
geopend; opties omvatten verwarming,
ventilatie en airconditioning (HVAC). Het
gestileerde dak verplaatst water naar de
buitenranden en de voor/achterlichten
bevinden zich onder de daklijn voor
betere bescherming.

De R-afwerking geeft uw cabine veel
verschillende extra's, van een geelbruin
interieur tot elektrische bedrading
voor accessoires evenals verwarming,
ventilatie en airconditioning (HVAC).
Hij omvat ook een 40/60 zitbank van
geelbruine stof, A- en B-stijlafdekkingen,
een achterpaneelafdekking, geelbruine
deurpanelen, een binnenspiegel,
led-koplampen met grootlicht en dimlicht,
interieurverlichting, zonnekleppen, een
ruitenwisser en -sproeier.

XUV865R
ID E A A L WE R K K L IM A AT
Met vier ventilatieopeningen op het dashboard,
vier luchtstroommodi en drie ventilatiesnelheden,
helpt het efficiënte verwarmende ventilatieen airconditioningsysteem (HVAC) u het hele jaar door
de werktemperatuur te regelen. Gemakkelijk te gebruiken
bedieningselementen in autostijl bevinden zich handig
in het midden van het dashboard binnen het bereik van
de bestuurder en passagiers.

Dieselmotor
Cilinderinhoud: 854 cc
Snelheid: 50 km/u
Vierwielaandrijving
Volledig onafhankelijke vering
Stuurbekrachtiging: standaard
Trekvermogen: 900 kg
Laadvermogen: 454 kg
––HVAC (verwarming en airconditioning)
––Homologatie voor op de weg*
* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.
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GATORAANBOUWDELEN
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T-SERIE

1

3

2

4

5

LAADBAK
1
  Laadbakverdeler

3 Opzetstuk voor de laadbak
  

5
  Spatbordbeschermer
laadbak

De luxe laadbak kan worden uitgerust
met optionele verdelers, die aan de
voorkant of achterkant kunnen worden
geplaatst en snel zonder gereedschap
kunnen worden verwijderd.

Met opzetstukken voor de laadbak
kunt u tweemaal de hoeveelheid lichte
materialen vervoeren, zoals maaisel
en mulch. De achterklep scharniert
bovenaan (vergelijkbaar met een
kiepwagen voor gemakkelijk lossen
van los materiaal (TX, TX-Turf, TE, TH).

Eenvoudig te installeren heavy-duty
beveiliging beschermt de laadbak en
zal de kiepwerking niet belemmeren.

2 Laadbak Power Lift
  

Met een schakelaar op het dashboard
kunt u de laadbak eenvoudig vanuit
uw stoel omhoog en omlaag brengen.
Elektromechanisch geactiveerd,
berekend op een volle bak.

H O M O L O G AT IE VO O R
O P D E WEG
Openbare wegen

4 Gereedschapsrek voor de laadbak
  

Het gereedschapsrek voor aan de
zijkant biedt plaats aan gereedschap
met lange handvatten, zodat u de
laadbak optimaal kunt benutten.
De houders zijn verstelbaar, zodat
u uiteenlopende voorwerpen in de
rekken kunt vervoeren.

Het gebruik van Gators op de openbare
weg moet worden goedgekeurd door
de nationale instanties. Vraag uw dealer
om details van onze verlichtingssets,
spiegels en andere benodigdheden.
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6

9
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13

8

11

14

V E R L I C H T IN G

B E D IE N IN G S S TAT I O N

6
  Set
rem-/achterlichten

9
  Spatbordbeschermer
voorwiel

12
  Voorruit

Maak uw Gator beter zichtbaar
onder alle omstandigheden door
het toevoegen van de rem- en
achterlichtset.

Duurzame buisconstructie biedt extra
bescherming voor de voorgrille, lampen
en spatborden.

Eenvoudig te bevestigen, in de hoogte
verstelbare voorruit van getint acryl om
de bestuurder te beschermen tegen stof
en wind.

BUMPER
7
  Voorbumper

De sterke, aan de voorzijde
gemonteerde, moderne bumper geeft
alle Gator-modellen uit de T-serie een
strakke en agressieve aanblik.
8 Heavy duty bumper
  

De extra robuuste bumper/
grillebeschermer, gemaakt van sterke
stalen buizen, beschermt het voertuig
tegen de gevolgen van frontale
botsingen en dient ook ter extra
bescherming van de grille en koplampen.

10
  Achterbumper

De achterbumper levert stijlvolle,
robuuste bescherming van de
achterkant van het voertuig.

T R E K IN R I C H T IN G

13
  Vloermat

De wasbare mat beschermt de vloer
en beperkt stof, vuil en geluid in het
bedieningsstation tot een minimum.

11
  Trekhaak

14
  Stoelen

Kan voor het trekken van aanhangers
worden gemonteerd in de standaard
aanhangwagenkoppeling achter of de
optionele aanhangwagenkoppeling voor.

Met onze kuipstoel met hoge rug rijdt u
comfortabel en in stijl. De keuze is aan u!
Veiligheid
Uw veiligheid is onze topprioriteit.
Daarom heeft elk Gator-model
standaard comfortabele
driepuntsveiligheidsgordels,
net als een auto.
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15

17

19

16

18

20

R E K VO O R Z I J D E

S C H U IF B L A D E N

BANDEN

15
   Rek
op de motorkap

17
  72
schuifblad (1,83 m)

18
  Gras

Dit grote rek kan met maximaal 45 kg
worden belast. Kan samen met de
voorbumper naar voren worden
gekanteld voor volledige toegang
tot de bergruimte onder de kap en
onderhoudswerkzaamheden.

–– Sneeuwruimen / licht materiaal
schuiven
–– Handmatige hoekinstelling
in 3 standen
–– Elektro-hydraulisch liftsysteem
–– Snelkoppelingssysteem
–– Twee verstelbare glijschoenen
–– Verwisselbare snijrand

–– Grasvriendelijk
–– Zeer goede tractie op
vochtige oppervlakken
–– Hoge mate van comfort
–– Weinig slijtage op harde
oppervlakken

C A B IN E
16
  Cabine
van T-serie

72 V-schuifblad (1,83 m)

Voeg een ruime ROPS (Roll Over
Protection Structure) toe –
gecertificeerd volgens uw GATOR T-serie
UV voor bescherming het hele jaar rond.
Optionele voorruit, glazen deuren en
glazen achterruit beschikbaar.

–– Sneeuwruimen / licht materiaal
schuiven
–– Handmatige hoekinstelling
in 3 standen
–– Elektro-hydraulisch liftsysteem
–– Snelkoppelingssysteem
–– Twee verstelbare glijschoenen
–– Verwisselbare snijrand

19
  Cayman
AT (All Terrain)

–– Universele allroundbanden voor
gebruik op de weg en op terrein
–– Goede tractie op terrein
–– Lage bodemdruk
20
  Cayman
XT (Extreme Terrain)

–– Uitmuntende tractie op terrein
–– Lekbestendig
–– Kan ook op de weg worden gebruikt
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XUV560E EN
XUV590M

1

3

2

4

LAADBAK

V E R L I C H T IN G

S N E L H E ID S R EG E L IN G

  1 Laadbak Power Lift

3
  Led-werklampen

4
  Digitaal
dashboard

Met een schakelaar op het dashboard
kunt u de laadbak eenvoudig vanuit
uw stoel omhoog en omlaag brengen.
Elektromechanisch geactiveerd,
berekend op een volle bak.

Aanvullende led-werklampset
beschikbaar.

Alle informatie die u nodig hebt,
eenvoudig te lezen onder alle
lichtomstandigheden (XUV560E
en XUV590M).

2
  Laadbakuitbreidingen

Breid uw laadruimte uit met deze
Snel klembare opzetstukken.
Spatbordbeschermer laadbak
De spatbordbeschermer van de laadbak
biedt behalve nog meer stijl ook
robuuste bescherming van de zijkant
van de laadbak.
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5

7

9

10

6

8

VO O R B U M P E R

11

B E D IE N IN G S S TAT I O N

5 heavy duty voorbumper
  

7
  Beschermplaat

9 Harde kunststof deur
  

Sterke, op de voorkant gemonteerde
heavy duty voorbumper geeft een
agressief uiterlijk.

De glijplaat van polyethyleen glijdt
gemakkelijk over obstakels, terwijl uw
frame en aandrijflijn worden beschermd
tegen vuil, puin en schade.

Deze deuren zijn ideaal voor
bescherming tegen de weerselementen
in alle seizoenen. Niet voor homologatie
op de weg.

8
  Achterbumper

10
  Daken achterscherm

Beschermt de laadbak en de achterklep.

Voeg meer bescherming toe tegen de
elementen, achterruit bevat hoofdsteun.

6
  Spatbordbeschermers

De zwaar uitgevoerde
spatbordbeschermers beschermen niet
alleen tegen schade van inslagen aan de
zijkant, maar bieden ook een moderne
en agressieve aanblik.

11
  Achterscherm

Biedt meer bescherming tegen
de weerselementen met een hard
kunststof scherm.
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12

15

17

16

18

13

14

O P S L AG E N R E K K E N
12
  Sportstuur

Stoelen

17
  Rek
op de motorkap

Kleuraccenten en een comfortabel
gevoel maken dit een must.

Met onze kuipstoel met hoge rug rijdt u
comfortabel en in stijl. De keuze is aan u!

Groot rek (122 cm lang, 34 cm breed en
9 cm diep) draagt tot 45 kg uitrusting
mee.

13
  Netten

Veiligheid

De netten bieden meer veiligheid en
bescherming (standaard op XUV560E
en XUV590M S4).

Uw veiligheid is onze topprioriteit.
Daarom heeft elke Gator standaard
comfortabele driepuntsveiligheidsgordels,
net als een auto.

14
  Halve
polyester deuren

Deze halve deuren zijn standaard
op XUV590M (2-zitter).

15
  Kuipstoelen
met hoge rug

  Voorruiten
16
Half, volledig (getoond) en volledig glas.

18 Lier
   

–– Voor lasten tot 1587 kg
–– Ontworpen voor het verplaatsen van
boomstammen, het gecontroleerd
uittrekken van struiken of het
aanspannen van hekwerk
–– Verbeterde efficiëntie en verbeterde
lastverdeling door stil, drietraps
planetaire reductorontwerp
–– Kan zowel voor als achter worden
gemonteerd
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19

20

21

S C H U IF B L A D E N

BANDEN

19
  66
schuifblad (1,68 m)

20
  Terra-Hawk
AT (All Terrain)

21
  Maxxis
Big Horn 2.0 radiaal

–– Sneeuwruimen / licht materiaal
schuiven
–– Handmatige hoekinstelling
in 5 standen
–– Bediend met een lier (vereist extra
aanbouwdelen)
–– Twee verstelbare glijschoenen
–– Verwisselbare snijrand

–– Universele allroundbanden voor
gebruik op de weg en op terrein
–– Goede tractie op terrein
–– Lage bodemdruk

–– De radiale bandopbouw zorgt
voor een betere schokabsorptie
–– Velgen van legering voor maximale
prestaties en een mooi uiterlijk
–– Het niet-richtingsspecifieke
loopvlakpatroon zorgt voor
voorspelbaarheid bij het nemen
van bochten en laat zich niet
tegenhouden door wortels en stenen
–– 6-ply-kwalificatie voor een maximale
lekbestendigheid en levensduur
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XUV835M, XUV855M,
XUV865M, XUV865R EN HPX815E

1

2

3

4

5

AG M A N AG E M E N TSYSTEEM

S C H U IF B L A D E N

LAADBAK

AMS-integratiekit

  1 72 schuifblad (1,83 m)

4 Opzetstuk voor de laadbak
  

Monteer een StarFire-ontvanger en
GS-display (beide afzonderlijk verkocht)
voor nog hogere productiviteit.

2 72 V-schuifblad (1,83 m)
  

Vervoer tweemaal de hoeveelheid
maaisel of mulch met deze duurzame
uitbreidingen. Achterklepscharnieren
bovenaan voor eenvoudiger uitwerpen.
(XUV835M, XUV855M, XUV855M S4,
XUV865R) Zij-uitbreidingen in gaasstijl,
beschikbaar voor HPX815E.

–– Schuiven van sneeuw / licht materiaal
–– Handmatige hoekinstelling
in 3 standen
–– Elektro-hydraulisch liftsysteem
–– Snelkoppelingssysteem
–– Twee verstelbare glijschoenen
–– Verwisselbare snijrand
(XUV855M, HPX815E)
3
  72
hydraulisch bediend recht blad
(1,83 m)

–– Schuiven van sneeuw / licht materiaal
–– Hydraulische hoekinstelling
–– Strijkbord met volledige
uitschakeling voor ploegbescherming
(XUV835M, XUV865M, XUV865R)

5
  Laadbakverdeler

Haal het beste uit uw luxe laadbak
met deze snelspanschotten.
Geen gereedschap nodig.
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6

9

12

7

10

13

8

11

V E R L I C H T IN G

B E S C H E R M IN G E N

6 Gereedschapsrek voor de laadbak
  

9
  Led-rijlichten

Spatbordbeschermer laadbak

Bespaar waardevolle laadruimte door
het bevestigen van lang gereedschap
aan dit verstelbare rek.

Geavanceerde rijlichten voor veiligere
werking het hele jaar door.

De laadbakbeschermingssets hebben
een beter uiterlijk naast de bescherming
van de zijkant van de laadbak.

7
  Powerlift
laadbak

Met een schakelaar op het dashboard
kunt u de laadbak eenvoudig vanuit uw
stoel omhoog en omlaag brengen.
Elektro-mechanisch geactiveerd,
gespecificeerd voor volledige
bakcapaciteit (standaard op de
XUV835M, XUV865M en XUV865R).

C L A XO N
8
  Claxonkit

Bestaat uit een claxon,
bevestigingsbeugels,
kabelboom en schakelaar.

10
  Led-werklampen

Maak deze lampen met bouten vast
aan de voorkant van het cabineframe
voor heldere, gelijkmatige verlichting
(standaard op de XUV865R).
11
  Zwaailicht

Draailamp met hoge zichtbaarheid met
robuuste oranje lenzen en een aan/
uit-tuimelschakelaar boven het hoofd.

12 +  
13 heavy duty voorbumper

De sterke,aan de voorkant gemonteerde
heavy duty bumper zorgt voor een
modern en agressief uiterlijk.
Afbeeldingen geven de uitgebreide
versie weer met aanvullende
uitbreidingen aan de zijkant
(niet standaard meegeleverd).
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14

18

15

16

17

19

TREKHAKEN

B E D IE N IN G S S TAT I O N

14
  Achterbumper

17 Trekhaken
   

18
  Polyester
deuren voor luxe cabine

De achterbumper levert stijlvolle,
robuuste bescherming van de
achterkant van het voertuig.

Kunnen voor het trekken van
aanhangers worden gemonteerd in
de standaard aanhangwagenkoppeling
achter of de optionele
aanhangwagenkoppeling voor.

Wordt uitgerust met handmatig rolraam
en diverse opslagcompartimenten
geleverd.

15
  Spatbordbeschermer
achter

De zwaar uitgevoerde
spatbordbeschermers beschermen niet
alleen tegen schade van inslagen aan de
zijkant, maar bieden ook een moderne
en agressieve aanblik.
16
  Beschermkap
glazen achterpaneel

Dit duurzame scherm beschermt de
achterruit van uw cabine zonder het
zicht in gevaar te brengen.

19
  Vloermat

De wasbare mat beschermt de vloer
en beperkt stof, vuil en geluid in het
bedieningsstation tot een minimum.
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20

23

21

25

26

24

22

27

20
  Deluxe
cabine

23
  Achteruitkijkspiegel

Stoelen

De omrolbescherming hiervan is
gecertificeerd volgens de vereisten van
de Society of Automotive Engineers
(SAE). Omvat driepuntsgordels en kan
worden uitgebreid naar een volledige
comfortabele cabine.

Voeg standaard zicht als bij een auto
toe aan uw Gator, met deze robuuste,
opvouwbare achteruitkijkspiegel
(standaard op de XUV865R).

Met onze kuipstoel met hoge rug rijdt u
comfortabel en in stijl. De keuze is aan u!

21
  Cabineverwarming

Deze robuuste, op het dashboard
gemonteerde houder houdt apparaten
veilig bij moeilijke omstandigheden.

Blijf het hele jaar door warm. Verwarming
met hoog vermogen en twee snelheden
ontdooit ook de voorruit. Vereist de juiste
verwarmingsinbouwkit.
22
  Sportstuur

Kleuraccenten en een comfortabel
gevoel maken dit een must (standaard
op XUV865R).

Tabletsteun en mobiele telefoonhouder

Radiokit
Bevat alles dat u nodig hebt voor
een snelle en eenvoudige installatie.
Radio niet inbegrepen.

Veiligheid
Uw veiligheid is onze topprioriteit. Daarom
heeft elke Gator transporter standaard
comfortabele driepuntsveiligheidsgordels,
net als een auto.
24
  Sportstoel
(leverbaar voor XUV835M,
XUV855M en XUV865M)

  Kuipstoel
met hoge rug
25
(niet beschikbaar voor XUV865R)
26
  Bank
“geel”
(XUV835M, XUV865M)
27
  Bank
“geelbruin”
(XUV865R)
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28

30

31

29

VO O R R U I T

R E K VO O R Z I J D E

L IE R

28
  Ruitensproeieren ruitenwisserset

29
  Rek
op de motorkap

30 + 31 Lier

Voor veiligheid als bij een auto onder
natte of modderige omstandigheden.

Met een rek op de motorkap kunt u de
mogelijkheden van uw Gator-transporter
uitbreiden. Het rek kan eenvoudig
worden bevestigd aan heavy duty
voorbumper. Naast het rek toont de
afbeelding de heavy duty voorbumper,
de uitbreidingen van de voorbumper en
de spatbordbeschermers voor.

–– Voor lasten van tot HPX815E: 1587 kg
(3500 kg), XUV835M, XUV865M en
XUV865R: tot 2041 kg (4500 lbs) en
XUV855M: tot 1587 kg (3500 lbs)
–– Ontworpen voor het verplaatsen van
boomstammen, het gecontroleerd
uittrekken van struiken of het
aanspannen van hekwerk
–– Verbeterde efficiëntie en verbeterde
lastverdeling door stil, drietraps
planetair reductorontwerp
–– Kan zowel voor als achter worden
gemonteerd
Draadloze lierbediening
Voor directe lierbediening met drukknop
aan binnenkant of buitenkant van het
voertuig (voor de XUV835M, XUV865M,
XUV865R).
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32

35

33

36

34

37

BANDEN
32
  Gras

34
  Stalen
velgen voor Maxxis-banden

–– Grasvriendelijk
–– Zeer goede tractie op vochtige
oppervlakken
–– Hoge mate van comfort
–– Weinig slijtage op harde
oppervlakken
(past op HPX815E)

–– Grotere diameter van 14" verbetert
de rit en prestaties
–– Grotere gaten voor eenvoudigere
reiniging
(past op XUV835M, XUV855M,
XUV855M S4, XUV865M, XUV865R)
35
  Maxxis
Big Horn 2.0 radiaal

33
  Terra-Hawk
AT (All Terrain)

–– Universele allroundbanden voor
gebruik op de weg en op terrein
–– Goede tractie op terrein
–– Lage bodemdruk
(past op XUV835M, XUV855M,
XUV865M, XUV865R, niet
compatibel met XUV855M S4)

–– De radiale bandopbouw zorgt voor
een betere schokabsorptie
–– Velgen van legering voor maximale
prestaties en een mooi uiterlijk
–– Het niet-richtingsspecifieke
loopvlakpatroon zorgt voor
voorspelbaarheid bij het nemen
van bochten en laat zich niet
tegenhouden door wortels en stenen
–– 6-laags specificatie voor maximale
lekbestendigheid en levensduur
(past op XUV835M, XUV855M,
XUV855M S4, XUV865M, XUV865R)

36
  HPAP
(High Performance All Purpose;
hoge prestaties, alle toepassingen)

–– Optimale tractie
–– Minimale uitwerking op het terrein
(past op HPX815E)
37
  HPAT
(High Performance All Terrain;
hoge prestaties, elk terrein)

–– Agressief loopvlakpatroon voor
terrein voor extra tractie
(past op HPX815E)
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HULPSTUKKEN
VIND HIER WAT U ZOEKT

TS

TX

TX
Tuin en
park

TE

TH

HPX
815E

XUV
560E

XUV
590M

XUV
590M
S4





XUV
855M

XUV
855M
S4

XUV
835M

XUV
865M

XUV
865R

CABINES / KAPPEN / OPS
Luxe kap (inclusief dak)

□

□

□

□

□



Standaard OPS (Operator
Protective Structure;
beschermbeugel voor
de bestuurder)
Netten



Standaard OPS, polyester dak
Standaard OPS, zacht dak
Voorruit




□

□

□

□

□

□

Standaard OPS, halve voorruit





□

□

□

□

□

□

□

□

□

□











□





□


□

□

□







Achterruit / schermpaneel

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□







Buitenspiegels

□

□

□

□

□



















Voorruit met ruitenwisserset

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□







Ruitensproeierset voorkant

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□







□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□



□

□



Verwarmingsset
Zonneklep

□

□

□

□

□

□

□

Cabineverlichting

□

□

□

□

□

□

□

Achterscherm

□

□

□



□

□






DEUREN
Halve deuren
Volledig glas


□

□

□

□

□

Poly cabinedeuren

□
□

Luxe polyester deuren

□

□
□

□

□

□

Deuren van doek

□

STOELEN
Kuipstoel met hoge rug





Zitbank

□

□

□

Sportstoel

□

□

□

Verstelbare bestuurdersstoel

























□

□

□

□

□



















□

□

□

□

□



















Voorbumper

□

□

□

□













□

□

□

Stenenvanger

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Spatbordbeschermer

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□











□

□

□

□

□

□

□

□

HOMOLOGATIE
Homologatie voor op de weg*
BESCHERMING

bescherming aandrijving (voor
en achter)
Verdeelplaat
Achterbumper

□

□

□

□

Rem- en
achterlichtbeschermer

□

□

□

□

Vloermat

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Rek op de motorkap

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

HD-voorwielvering

□

□

□

□

□

□
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TS

TX

TX
Tuin en
park

TE

TH

HPX
815E

XUV
560E

XUV
590M

XUV
590M
S4

□

□

XUV
855M

XUV
855M
S4

XUV
835M

XUV
865M

XUV
865R

VERLICHTING
Zwaailicht

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Werklampen voor (2)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Werklamp achter (1)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Led-werklampen passen
op dak/OPS,
voorzijde/achterzijde

□

□

□

□

□

□

□

□



Luxe verlichtingsset

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Set van rem-/achterlichten

□

□

□

□

□

□

















□

□

□

OPS schakelaarpaneel

□

LAADBAK
Handmatige hefvoorziening
laadbak



























Powerlift laadbak

□

□

□

□

□

□

□

□

□



□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Wanduitbreiding voor
de laadbak

□

□

□

□

Laadbakverdelerset

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Gereedschapsrek voor
de laadbak

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□











□

□

□

□

□

Spatbordbeschermer laadbak
Laadbakmat

□

□

□

□

□

Laadbakrails

□

□

□

laadbakbed kunststof















Laadbakmat

□

□

□

□

□

□

Rubberen laadbakmat

□

Opbergdoos voor zijkant
laadbak

□

□

□

Trekhaak achter

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kogelkoppeling

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Trekbek achter

□

□

□

□

□

□

















Trekhaak

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Duwbek vooraan

□

□



















□

□

□

72 blad (1,83 m)

□

□

□

□

□

□

□

72 V-blad (1,83 m)

□

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□
□

TREKHAAK

□

SCHUIFBLADEN
66 blad (1,68 m)

72 hydraulisch blad (1,83 m)
BANDEN
Gras

□

□

Cayman AT (All Terrain)

□

□

Cayman KT (noppen)

□

Cayman XT (extreem terrein)

□

□

□

□

□
□

□

HPAP (High Performance All
Purpose; hoge prestaties,
alle toepassingen)

□

HPAT (agressief profiel)

□

Terra-Hawk AT (All Terrain)

□

□

□

□

□

□

□

Maxxis Big Horn 2.0 radiaal

□

□

□

□

□

□

□

□

Maxxis Big Horn-band met
stalen 14 velg

□

□

□

□

□

Camso-rupsbanden**

□

□

□

□

□

ANDERE ACCESSOIRES
Lier

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Waarschuwingssignaal voor
achteruitrijden

□

□

□



□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□































□

□

Emmerhouder
Dynamoset met hoge
capaciteit
(55 Amp)

□

□

Claxonkit

□

□

□

□

□



Tachometer
Stoelbekleding

□
□

□

□

□

□

□

□

 Standaard   □ Optioneel   * Homologatietype kan variëren per land. Raadpleeg uw dealer. / ** Niet beschikbaar via Deere & Company. Neem contact op met uw plaatselijke dealer.
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S P EC IF I C AT IE S

TS

TX

TX TURF

T-SERIE/WERK-SERIE
MOTOR
Type

401 cc, 1 cilinder, 4-takt benzine

675 cc, 2 cilinders, 4-takt benzine

401 cc, 1 cilinder, 4-takt benzine

Vermogen kW (pk) bij min-1

7,1 (9,7) bij 3300 98 / 67 / EC

12,5 (16,8) bij 3200 / 98 / 67 / EC

8 (10,9) bij 3250 98 / 67 / EC

Koelsysteem

Lucht

Lucht

Lucht

Inhoud brandstoftank, liter

18,9

18,9

18,9

STUURBEKRACHTIGING

Niet verkrijgbaar

Niet verkrijgbaar

Niet verkrijgbaar

VIERWIELAANDRIJVING

Nee

Nee

Nee

Type

CVT (continu variabele transmissie)

CVT (continu variabele transmissie)

CVT (continu variabele transmissie)

Snelheid, km/u*

0 – 32 vooruit

0 – 32 vooruit

0 – 25 vooruit

Differentieelblokkering

Standaard, handbediend

Standaard, handbediend

Remmen

Natte schijf in aandrijfas

Hydraulische schijf op alle wielen

Hydraulische schijf op alle wielen

Vering, voor

Onafhankelijke veer over schokdemper,
enkele A-arm

Onafhankelijke veer over schokdemper,
enkele A-arm

Onafhankelijke veer over schokdemper,
enkele A-arm

Vering, achter

Twee banden met hoge flotatie,
lagedrukbanden (zonder differentieel)

Semi-onafhankelijke veer over
schokdemper

Semi-onafhankelijke veer over
schokdemper

Verticale veerweg, mm

127 voor

127 voor en 76 achter

127 voor en 76 achter

Afmetingen (B × L × H), mm

1525 × 2746 × 1108

1525 × 2847 × 1108

1525 × 2847 × 1209

Gewicht (inclusief vloeistoffen), kg

415

508

501

Trekvermogen, kg

408

454

454

Laadvermogen, kg

408

454

454

BODEMVRIJHEID

Onder aandrijfas: 152
Onder voetplatform: 250

Onder aandrijfas: 145
Onder voetplatform: 270

Onder aandrijfas: 145
Onder voetplatform: 270

Type/materiaal

16 gauge staal

Luxe (zijpanelen en achterklep
uit polypropyleen; stalen vloer
en bagagebescherming)

Luxe (zijpanelen en achterklep
uit polypropyleen; stalen vloer
en bagagebescherming)

Afmetingen (L × B × D), mm

1003 × 1245 × 229

1143 × 1320 × 305

1143 × 1320 × 305

Volume, ltr

290

460

460

Capaciteit, kg

227

272

272

Voor

22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman KT (noppen)
22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman gras
22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman AT (All Terrain)

22 × 9,5 –10, 4 PR Cayman AT
(All Terrain)
22 × 9,5 –10, 4 PR Cayman gras

22 × 9,5 –10, 4 PR Cayman gras

Achter

25 × 12 – 9, 4 PR Cayman KT (noppen)
25 × 12 – 9, 4 PR Cayman gras
25 × 13 – 9, 4 PR Cayman AT (All Terrain)

24 × 10,5–10, 4 PR Cayman AT
(All Terrain)
24 × 12 –10, 4 PR Cayman gras

24 × 12 –10, 4 PR Cayman gras

Kleuren

Groen en geel

Groen en geel

Groen en geel

Zitplaatsen

2

2

2

AANDRIJFSYSTEEM

AFMETINGEN

LUXE LAADBAK

BANDEN

* Homologatie type en snelheid kan van land tot land variëren. Raadpleeg uw dealer.
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TE

TH 6X4

HPX815E
WERKSERIE

48 VDC afzonderlijk bekrachtigd, elektrisch

854 cc, 3 cilinders, 4-takt, diesel

854 cc, 3 cilinders, 4-takt, diesel

48 V met 8 Trojan T-145-accu’s

13,6 (18,5) bij 3400 ECE-R24

13,6 (18,5) bij 3400 ECE-R24

Niet verkrijgbaar

Vloeistof

Vloeistof

Niet verkrijgbaar

18,9

20,1

Niet verkrijgbaar

Niet verkrijgbaar

Ja

Ja

Niet verkrijgbaar

CVT (continu variabele transmissie)

2-traps CVT (continu variabele transmissie)

0 – 24 vooruit

0 – 32 vooruit

0 – 40 vooruit

Standaard, handbediend

Automatische vergrendeling (voor)/positieve
vergrendeling, mechanisch bediend – handbediend
(achter)

Dubbele mechanische trommelrem op achterwielen

Natte schijf in aandrijfas

Hydraulische schijfremmen voor/achter

Onafhankelijke veer over schokdemper, enkele A-arm

Onafhankelijke veer over schokdemper, enkele A-arm

Onafhankelijk met McPherson-veerpoot

Twee banden met hoge flotatie, lagedrukbanden
(zonder differentieel)

Twee banden met hoge flotatie, lagedrukbanden
(zonder differentieel)

Vering met schokdemper

127 voor

127 voor

131 voor en 90 achter

1525 × 2728 × 1130

1525 × 2754 × 1108

1506 × 2743 × 1867

667 met accu’s

630

693

273

726

590

409

726

635

Onder voetplatform: 185

Onder aandrijfas: 165
Onder voetplatform: 216

Onder aandrijfas: 152
Onder voetplatform: 305

Luxe (zijpanelen en achterklep uit polypropyleen;
stalen vloer en bagagebescherming)

Luxe (zijpanelen en achterklep uit polypropyleen;
stalen vloer en bagagebescherming)

Luxe (zijpanelen en achterklep uit polypropyleen;
stalen vloer en bagagebescherming)

1143 × 1320 × 305

1143 × 1320 × 305

1143 × 1320 × 305

460

460

320

227

508

454

22 × 9,5 – 10, 4 PR Cayman gras

22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman KT (noppen)
22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman gras
22,5 × 10 – 8, 4 PR Cayman AT (All Terrain)

24 × 9,5 – 10, 4 PR hoge prestaties,
alle toepassingen (HPAP)
24 × 9,5 – 10, 4 PR hoge prestaties, All Terrain (HPAT)
24 × 9,5 – 10, 4 PR gras

24 × 12 – 10, 4 PR Cayman gras

25 × 12 – 9, 4 PR Cayman KT (noppen)
25 × 12 – 9, 4 PR Cayman gras
25 × 13 – 9, 4 PR Cayman AT (All Terrain)

24 × 10,5 – 10, 4 PR hoge prestaties,
alle toepassingen (HPAP)
24 × 12 – 10, 4 PR hoge prestaties, elk terrein (HPAT)
24 × 12 – 10, 4 PR gras

Groen en geel

Groen en geel

Groen en geel

2

2

2
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S P EC IF I C AT IE S

XUV560E

XUV590M

XUV590M S4

XUV855M

XUV-SERIE / CROSS-OVER-SERIE
MOTOR
Type

570 cc, 4-takt gas,
dynamischgedraaid carb

586 cc, 4-takt gas,
elektronische brandstofinjectie
(EFI)

586 cc, 4-takt gas,
elektronische brandstofinjectie
(EFI)

854 cc, 3 cilinders, diesel

Vermogen kW (pk) bij min-1

12,1 (16) bij 3600 97 / 68 / EC

22,9 (31) bij 5200 ECE-R120

22,9 (31) bij 5200 ECE-R120

16,1 (21,9) bij 3400 ECE-R24

Koelsysteem

Lucht

Vloeistof

Vloeistof

Vloeistof

Inhoud brandstoftank, liter

18,5

28

28

27,6

STUURBEKRACHTIGING

Nee

standaard

standaard

standaard

VIERWIELAANDRIJVING

Ja

Ja

Ja

Ja

Type

2-traps CVT (continu variabele
transmissie) met ingesloten
koppeling

2-traps CVT (continu variabele
transmissie) met ingesloten
koppeling

2-traps CVT (continu variabele
transmissie) met ingesloten
koppeling

2-traps CVT (continu variabele
transmissie) met ingesloten
koppeling en motorrem

Snelheid, km/u*

0 – 45 vooruit

0 – 60 vooruit

0 – 60 vooruit

0 – 40 vooruit

Differentieelblokkering

Beperkte slip (voor) / positieve
vergrendeling, mechanisch
bediend – handbediend (achter)

Beperkte slip (voor) / positieve
vergrendeling, mechanisch
bediend – handbediend (achter)

Beperkte slip (voor) / positieve
vergrendeling, mechanisch
bediend – handbediend (achter)

Automatische vergrendeling
(voor) / positieve vergrendeling,
mechanisch bediend –
handbediend (achter)

Remmen

Hydraulische schijf voor/achter
met remklauwen met dubbele
zuiger en roestvrij stalen rotors

Hydraulische schijf voor/achter
met remklauwen met dubbele
zuiger en roestvrij stalen rotors

Hydraulische schijf voor/achter
met remklauwen met dubbele
zuiger en roestvrij stalen rotors

Hydraulische schijfremmen
voor/achter

Vering, voor

Onafhankelijk; dubbele A-arm
met aanpasbare veerschokdemper

Onafhankelijk; dubbele A-arm
met aanpasbare veerschokdemper

Onafhankelijk; dubbele A-arm
met aanpasbare veerschokdemper

Volledig onafhankelijke dubbele
A-arm met verstelbare veren

Vering, achter

Onafhankelijk; onderste H-arm
en bovenste
wielvluchtkoppeling met
aanpasbare veer-schokdemper

Onafhankelijk; onderste H-arm
en bovenste
wielvluchtkoppeling met
aanpasbare veer-schokdemper

Onafhankelijk; onderste H-arm
en bovenste
wielvluchtkoppeling met
aanpasbare veer-schokdemper

Volledig onafhankelijke dubbele
A-arm met verstelbare veren en
stabilisatiestang

Verticale veerweg, mm

203 voor en 203 achter

203 voor en 203 achter

203 voor en 203 achter

203 voor en 229 achter

Afmetingen (B × L × H), mm

1435 × 2921 × 1867

1435 × 2870 × 1867

1435 × 3658 × 1880

1571 × 3021 × 1903

Gewicht (inclusief
vloeistoffen), kg

635

650

746

788

Trekvermogen, kg

499

499

499

680

Laadvermogen, kg

363

395

490

635

BODEMVRIJHEID

Onder aandrijfas: 267
Onder voetplatform: 267

Onder aandrijfas: 267
Onder voetplatform: 267

Onder aandrijfas: 236
Onder voetplatform: 236

Onder aandrijfas: 267
Onder voetplatform: 311

Type / materiaal

Composiet van polyethyleen
met hoge dichtheid en
copolymeer

Composiet van polyethyleen
met hoge dichtheid en
copolymeer

Composiet van polyethyleen
met hoge dichtheid en
copolymeer

Luxe (zijpanelen en achterklep
uit polypropyleen; stalen vloer
en bagagebescherming)

Afmetingen (L × B × D), mm

820 × 1209 × 297

820 × 1209 × 297

820 × 1209 × 297

1143 × 1320 × 305

Volume, ltr

250

250

250 (tot 370 met neerklapbaar
laadrek)

460

Capaciteit, kg

181

227

160

454

Voor

26 × 8 – 14 Maxxis Big Horn 2.0,
radiaalband
25 × 8 – 12 Terrahawk AT (All
Terrain)

26 × 8 – 14 Maxxis Big Horn 2.0,
radiaalband
25 × 8 – 12 Terrahawk AT (All
Terrain)

26 × 8 – 14 Maxxis Big Horn 2.0,
radiaalband
25 × 8 – 12 Terrahawk AT (All
Terrain)

25 × 9,00 – 12, 4 PR Terrahawk
AT
27 × 9,00 – 14, 6 PR Big Horn
Maxxis XT

Achter

26 × 10 – 14 Maxxis Big Horn 2.0,
radiaalband
25 × 10 – 12 Terrahawk AT (All
Terrain)

26 × 10 – 14 Maxxis Big Horn 2.0,
radiaalband
25 × 10 – 12 Terrahawk AT (All
Terrain)

26 × 10 – 14 Maxxis Big Horn 2.0,
radiaalband
25 × 10 – 12 Terrahawk AT (All
Terrain)

25 × 11,00 – 12, 4 PR Terrahawk
AT
27 × 11,00 – 14, 6 PR Big Horn
Maxxis XT

Kleuren

Groen en geel

Groen en geel

Groen en geel

Groen en geel

Zitplaatsen

2

2

4

2

AANDRIJFSYSTEEM

AFMETINGEN

LUXE LAADBAK

BANDEN

* Homologatie type en snelheid kan van land tot land variëren. Raadpleeg uw dealer.
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XUV855M S4

XUV835M

XUV865M

XUV865R

854 cc, 3 cilinders, diesel

812 cc, 4-takt benzine, elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

854 cc, 4-takt diesel

854 cc, 4-takt diesel

16,1 (21,9) bij 3400 ECE-R24

39,3 (53,4) bij 6000 ECE-R120

15,5 (22,8) bij 3600 ECER-120

15,5 (22,8) bij 3600 ECER-120

Vloeistof

Vloeistof

Vloeistof

Vloeistof

27,6

42,8

42,8

42,8

standaard

standaard

standaard

standaard

Ja

Ja

Ja

Ja

2-traps CVT (continu variabele
transmissie) met ingesloten koppeling
en motorrem

2-traps CVT (continu variabele
transmissie) met dicht koppelingshuis,
oliebad

2-traps CVT (continu variabele
transmissie) met dicht koppelingshuis,
oliebad

2-traps CVT (continu variabele
transmissie) met dicht koppelingshuis,
oliebad

0 – 51 vooruit

0 – 60 vooruit

0 – 50 vooruit

0 – 50 vooruit

Automatische vergrendeling (voor) /
positieve vergrendeling, mechanisch
bediend – handbediend (achter)

Positieve vergrendeling, mechanisch
bediend (handbediend)

Positieve vergrendeling, mechanisch
bediend (handbediend)

Positieve vergrendeling, mechanisch
bediend (handbediend)

Hydraulische schijfremmen voor/achter

Hydraulische schijfremmen voor/achter
met remklauwen voor met dubbele
zuiger

Hydraulische schijfremmen voor/achter
met remklauwen voor met dubbele
zuiger

Hydraulische schijfremmen voor/achter
met remklauwen voor met dubbele
zuiger

Volledig onafhankelijke dubbele A-arm
met verstelbare veren

Volledig onafhankelijke dubbele A-arm
met verstelbare veren

Volledig onafhankelijke dubbele A-arm
met verstelbare veren

Volledig onafhankelijke dubbele A-arm
met verstelbare veren

Volledig onafhankelijke dubbele A-arm
met verstelbare veren en
stabilisatiestang

Volledig onafhankelijke dubbele A-arm
met verstelbare veren en
stabilisatiestang

Volledig onafhankelijke dubbele A-arm
met verstelbare veren en
stabilisatiestang

Volledig onafhankelijke dubbele A-arm
met verstelbare veren en
stabilisatiestang

203 voor en 229 achter

200,7 voor en 231,14 achter

200,7 voor en 231,14 achter

200,7 voor en 231,14 achter

1571 × 3911 × 1903

1763 × 3228 × 1987

1763 × 3228 × 1987

1763 × 3228 × 1987

946

942 (open platform)
1003 (cabine)

949 (open platform)
1011 (cabine)

949 (open platform)
1011 (cabine)

680

900

900

900

635

680

680

680

Onder aandrijfas: 267
Onder voetplatform: 311

284

284

284

Luxe (zijpanelen en achterklep uit
polypropyleen; stalen vloer en
bagagebescherming)

Luxe (zijpanelen en achterklep uit
polypropyleen; stalen vloer en
bagagebescherming)

Luxe (zijpanelen en achterklep uit
polypropyleen; stalen vloer en
bagagebescherming)

Luxe (zijpanelen en achterklep uit
polypropyleen; stalen vloer en
bagagebescherming)

1143 × 1320 × 305

1143 × 1320 × 304,8

1143 × 1320 × 304,8

1143 × 1320 × 304,8

460

460

460

460

454

454

454

454

27 × 9,00 – 14, 6 PR Big Horn Maxxis XT

25 × 9– 12 Terrahawk AT (All Terrain)
27 × 9– R14 Maxxis Big Hornradiaalbanden (Extreme Terrain)

25 × 9 – 12 Terrahawk AT (All Terrain)
27 × 9– R14 Maxxis Big Hornradiaalbanden (Extreme Terrain)

25 × 9 – 12 Terrahawk AT (All Terrain)
27 × 9 – R14 Maxxis Big Hornradiaalbanden (Extreme Terrain)

27 × 11,00 – 14, 6PR Big Horn Maxxis XT

25 × 11– 12 Terrahawk AT (all terrain)
27 × 11– R14 Maxxis Big Hornradiaalbanden (Extreme Terrain)

25 × 11 – 12 Terrahawk AT (all terrain)
27 × 11 – R14 Maxxis Big Hornradiaalbanden (Extreme Terrain)

25 × 11 – 12 Terrahawk AT (all terrain)
27 × 11 – R14 Maxxis Big Hornradiaalbanden (Extreme Terrain)

Olijfgroen en zwart

Groen en geel, camouflage,
Olijfgroen en zwart

Groen en geel, camouflage, olijfgroen en
zwart

Groen en geel

4

3 (alleen off-road, 2 stoelen op de weg)

3 (alleen off-road, 2 stoelen op de weg)

3 (alleen off-road, 2 stoelen op de weg)

RIJ IN STIJL MET
JOHN DEERE KLEDING
VAN STIJLVOLLE WERKKLEDING EN PRAKTISCHE ACCESSOIRES TOT
GESCHENKEN EN SPEELGOED, UW DEALER HEEFT EEN GROOT ASSORTIMENT
JOHN DEERE MERCHANDISE OP VOORRAAD. KOM SNEL EENS LANGS!

YY1934309DUT_NL

02/20
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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.

