GOLF- EN SPORT
PORTFOLIO

2

3

IN H O U D
Golf is meer dan een spel ����������������������������������������������
Work. Done Well. ����������������������������������������������������������
Allround ondersteuning ������������������������������������������������
Functies �����������������������������������������������������������������������

4–5
6–7
8 – 11
12 – 15

LO O PMAAI E R S VO O R G RE E NS
180E, 220E, 180SL, 220SL, 260SL ������������������������������ 16 – 21

T RI PLE G RE E NSMAAI E R S
2550 E-CUT™, 2750 E-CUT™, 2550, 2750 �������������������� 22 – 25

FAI RWAYMAAI E R S
Functies �����������������������������������������������������������������������
6080A, 6500A, 6700A, 7500A, 7700A en 8700A ��������
8900A �������������������������������������������������������������������������
6080A E-CUT™, 6500A E-CUT™, 7500A E-CUT™ en
8000A E-CUT™ �������������������������������������������������������������

26 – 27
28 – 30
32 – 33
34 – 35

T RI M-, SURRO UND- E N RO UG HMAAIE R S
Functies �����������������������������������������������������������������������
2653B, 7200A �������������������������������������������������������������
7400A, 8800A �������������������������������������������������������������
9009A �������������������������������������������������������������������������

36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 44

T E RRAI NC UT ™ C I RKE LMAAI E R S
1500-serie ������������������������������������������������������������������� 46 – 47
1600T-serie III ������������������������������������������������������������� 48 – 49

BE LUC HT E R S
Aercore 800, 1000, 1500 en 2000 ������������������������������� 50 – 51

BUNKE RHARKE N
1200A, 1200H ������������������������������������������������������������ 52 – 55

G ATO R S™
Gator™ TS ���������������������������������������������������������������������
Gator™ TX en TX Turf ����������������������������������������������������
Gator™ TE ���������������������������������������������������������������������
Gator™ TH 6x4 �������������������������������������������������������������
Gator™ HPX815E ���������������������������������������������������������
ProGator™ ��������������������������������������������������������������������
HD200 SelectSpray ������������������������������������������������������
HD200 GPS Precisionspray �������������������������������������������

58 – 59
60 – 61
62 – 63
64 – 65
66 – 67
68 – 69
70 – 71
72 – 73

C O MPAC T T RAC TO RE N
3E, 3R, 4M en 4R ��������������������������������������������������������� 74 – 75

PRO DUC T SPE C I FI C AT I E S �������������������������� 76 – 91

4

GOLF IS
MEER DAN
EEN SPEL
Het is een viering van de deugden die ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 hebben
gedefinieerd: precisie, consistentie en feilloze aandacht voor detail. Sinds 1987 heeft
John Deere Golf een traditie van vertrouwen en excellentie opgebouwd
op golfbanen over de hele wereld.
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Quinta do Lago,
Portugal

Als u werkt waar anderen golfen, hebt u een
partner nodig die u kunt vertrouwen om uw
golfbaan in perfecte conditie te houden.
John Deere Golf biedt uitkomst – met
hoogwaardige machines en ondersteuning,
toekomstgerichte technologie en onze
voortdurende inzet voor dit fantastische spel.

OFFICIAL
GOLF COURSE
EQUIPMENT
SUPPLIER

Castiglion del Bosco,
Toscane, Italië
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U werkt elke dag opnieuw hard aan het onderhoud van uw golfbaan.
Als professionele greenkeeper bent u bereid dat extra beetje moeite te doen
om een afwerking voor toptoernooien te realiseren, van tee tot green. Niet
alleen maar voor de manager en de clubleden, maar omdat u voor uzelf ook
nooit met iets minder genoegen zou nemen.

Die focus op het detail is precies waarom u goede machines
waardeert en het dan ook de nodige zorg geeft. Als goede vakman
weet u uit ervaring dat het principe geldt: er komt kwaliteit uit als je
er kwaliteit instopt.
Als dat iets is waarbij u zich voelt aangesproken, dan bent u bij
John Deere in goed gezelschap. Wij zijn net zo trots op de kwaliteit
van onze machines als de mensen die er wereldwijd op vertrouwen.
Professionals zoals u, die de betekenis van goed uitgevoerd werk
begrijpen.

Greenkeeper Dario Di Giuseppe
Castiglion del Bosco Toscane, Italië
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ALLROUND
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
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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
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.
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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 onderhoud
bij met originele onderdelen. Drie pakketten met een
vaste prijs bieden een steeds completere dekking,
waardoor uw machine optimaal blijft presteren met een
hoge productieve tijd.

P OWE R G A R D™ P R O T EC T I O N - PA K K E T
Preventieve onderhoudswerkzaamheden – dit is cruciaal
om de werktuigen in een goede werkende conditie te
houden, gebaseerd op door de fabrikant aanbevolen
intervallen.*

P OWE R G A R D™ P R O T EC T I O N
Basisbeschermingsniveau dat ongebruikelijke gebeurtenissen dekt die
kunnen leiden tot kostbare reparaties. Biedt tevens dekking voor de
belangrijkste onderdelen van de aandrijving.

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

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
JOHN DEERE
Zelfs John Deere machines moeten uiteindelijk worden
gerepareerd. Als die dag is gekomen, halen onze dealers alles
uit de kast om de beschikbaarheid te maximaliseren en om
uw machine zo snel mogelijk weer bedrijfsklaar te maken.
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 heeft de volgende dag leveren –
zelfs voor oudere modellen.

EXPERT CHECK is niet in alle landen verkrijgbaar.

12

FUNCTIES
BIJ JOHN DEERE ZIT INNOVATIE IN DE FAMILIE

Met het verstrijken van de tijd ervaren we allemaal veranderingen. Deze veranderingen gaan
gepaard met nieuwe kansen en John Deere is altijd klaar en bereid geweest om deze te omarmen.
Onze innovaties helpen u om sneller, veiliger, slimmer en kosteneffectiever te werken. We zijn er
trots op dat we u mogen begeleiden op weg naar de toekomst.

A L L WHE E L G R IP
Voor betere prestaties op heuvels of tijdens het klimmen,
draagt ons GRIP-systeem hydraulische vermogen direct
vanaf de wielen die slippen over aan de wielen met grip
(op alle 4WD-machines uit de A-serie).
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HYBRIDE TECHNOLOGIE
E- H Y B R ID

Kies uit het grootste assortiment hybriden machines op de markt. Ze worden aangedreven door
onze bewezen E-Cut™ technologie, en ondersteund door meer dan tien jaar ervaring op fairways
en greens over de hele wereld.

UITSTEKENDE
M A A IK WA L I T E I T

JAAR*
GARANTIE

Al onze hybriden beschikken over
geharde messenkooien en een speciaal
contourvolgend ontwerp – plus
individuele elektrische regelaars voor
een onberispelijk aanzicht en
consistentie over de hele baan.

M A A K E E N E IN D E A A N UW Z O R G E N

E E N G E R U I S L O Z E R E VO L U T IE

Er is nagenoeg geen kans op een lekkage van
hydraulische olie uit het messenkooi-circuit –
en geen oververhitting, omdat de controlers los
staan van de motoren.

E-Cut™ maaiers kunnen werken bij lagere toerentallen,
wat leidt tot potentiële besparingen op de
brandstofkosten en het voordeel van een lager
geluidsniveau.
* 4 jaar garantie op hybride componenten. De algemene voorwaarden zijn van
toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke dealer.
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MAAIKOOIEN
S P E E D L IN K

SpeedLink maakt het nauwkeurig
aanpassen van de kooien op een greens-,
trim- of fairwaymaaier van John Deere
gemakkelijk en snel. Met dit ingenieuze
systeem kunt u de maaihoogte aan
beide zijden van de maaiunit tegelijk
aanpassen�

Groomerborstel met hoge dichtheid: Helpt om de
grasplant verticaal te houden vóór het maaien en zorgt
voor een duidelijke patroon op de green.

Rollen: U kunt kiezen uit een uitgebreide reeks
van opties, met spiraal groeven, rechte groeven
of gladde rollen

Fairway/Greens Tender Conditioner: Snijdt uitlopers
af en zorgt voor een gelijkmatiger speeloppervlak.

H O E HE T WE R K T

Verticutter: Verwijdert vilt en snijdt door uitlopers voor
een dichtere grasmat.

Beide zijden van de achterrol worden door een
verbindingsstang verbonden met een wormwiel met
hoge reductieratio. Alles wat u nodig hebt om een
aanpassing van 1/1.000 van een inch te maken is een
accuboormachine of een sleutel van 16 mm.

Aangedreven borstel achterrol: Voorkomt dat gemaaid
gras en ander materiaal zich ophoopt op de achterrol.
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INTERFACE
T EC H C O N T R O L

Het TechControl is verkrijgbaar voor alle nieuwe A-model Fairway- en Trim-, Surround- en
Roughzitmaaiers en zal de manier waarop u en uw team de golfbaan onderhouden totaal
veranderen.
S N E L HE ID S IN S T E L L IN G E N
Maaisnelheid – druk op de knop met
het ‘haas’- of ‘schildpad’-icoon om de
maaisnelheid te verhogen of te verlagen.
Draaisnelheid – stel een lagere snelheid
in om schade te voorkomen tijdens het
wisselen van werkgang.
Transportsnelheid – druk op de knop
met het ‘haas’- of ‘schildpad’-icoon om
de transportsnelheid van de bestuurder
in te stellen�

L OA D M AT C H™
Verlaagt de tractiesnelheid van de
machine als de maaikooien of -dekken
zwaar belast worden. waardoor het
toerental op maaikooien behouden blijft
en maaikwaliteit consistent blijft.

S N E L L E E N E E N VO U D I G E
D I AG N O S E
Serviceherinneringen – technici kunnen
service-timers instellen om aan te geven
wanneer de hydraulische en motorolie
vervangen moeten worden.

DIAGNOSTIEK ST ORINGSCODE S
Diagnosestoringscodes (DTC’s) worden nu
opgeslagen binnen de TechControl om de
technicus op de baan te helpen. Technici kunnen
ook vooraf serviceherinneringen instellen voor
de machine.

BACK L APPEN
Backlapping van de E-Cut™ hybride-maaiers
wordt nu elektronisch ingeschakeld en geregeld
via het TechControl-display.

I/O -STAT US
De schermen voor Input/output-status geven
open en gesloten circuits weer, waardoor precies
kan worden aangegeven waar er zich een
probleem voor kan doen.
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LOOPMAAIERS
VOOR GREENS
MINDER MOEITE VOOR EEN PERFECTE GREEN

De kwaliteit van uw greens is een van de eerste dingen die mensen opvallen.
Onze Greensloopmaaiers zorgen voor een zacht, precies maaibeeld die spelers
indrukwekkend vinden – plus een uitstekende productiviteit voor de komende jaren.

Maaikooi met 14 messen: De Frquency of cut (FoC)
wordt bepaald door een combinatie van de
maaikooisnelheid, maaisnelheid en het aantal messen op
de maaikooi. Wij leveren een keuze van 7, 11 & 14 bladen
om te kunnen voldoen aan uw behoeften.

DT Groomerborstel: Zorgt voor een
consistenter contact met de grasmat en
maakt het mogelijk voor de borstel om
meer gras rechtop te zetten.

E E N VO U D I G E B E D IE N IN G
De bedieningselementen bewegen naar voren voor
een gemakkelijke en efficiënte bediening en door de
geïntegreerde bestuurderaanwezigheidsbeugel kan
de machine automatisch stoppen en de maaikooi
uitschakelen wanneer de beugel wordt losgelaten.
De stang als bij een loopmaaier zorgt voor een
beter bedieningscomfort.
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S P E E D L IN K

S N E L L E , N AUWK EU R I G E A A N PA S S IN G E N
Stel uw maaihoogte twee keer zo snel in met Speedlink, onze slimme
oplossing voor drukke professionals. Pas simpelweg één uiteinde van
de kooi aan en de andere volgt automatisch, waardoor een ongelijke
maaihooogte wordt voorkomen. De precisie-instellingen geven
u volledige controle over uw machine en u kunt zelfs uw
accuboormachine gebruiken in plaats van een steeksleutel.
Zie pagina 14 voor meer informatie

18

E-CUT™ HYBRID
180E EN 220E

Deze loopmaaiers bieden ongeëvenaarde volging van de grondcontouren,
alle voordelen van elektrische maaikooien en de keuze van een maaibreedte
van 18 of 22 inch op 180 en 220 E-Cut™ modellen.

C O N S TA N T M A A IKO O I T O E R E N TA L
Door de elektrisch aangedreven maaikooi werkt u altijd met een ideaal
toerental van 2.200 tpm, zelfs op hellingen of wanneer de belasting van
de motor verandert. En voor het backlappen drukt u gewoon op een
knop om de richting van de maaikooi te veranderen – het is niet nodig
om de maaikooi te verwijderen of een aparte motor te installeren.

Volgen van de grondcontouren: De
kettingen op de 180 E-Cut™ greensmaaier
kunnen worden aangepast voor een
bewegingsbereik dat overeenkomt met de
contouren van elke green.

Verstelbare Frequency of Clip met
vergrendeling: De (foC) maaifrequentie
kan worden aangepast met een
eenvoudige draaiknop en vervolgens
mechanisch worden vergrendeld om
verdere veranderingen te voorkomen.

180EEN220E
2,6 kW (3,5 pk) bij 3.600 t/min
Maaiunit met elektrische maaikooiaandrijving
Maaibreedtes van 18 inch of 22 inch

Kenmerkend kogelgewricht: Door het
ontwerp van het kogelgewricht en het
elektrisch aangedreven maaikooisysteem
is maximale beweging gewaarborgd voor
uitstekend volgen van de
grondcontouren�

Standaard maaikooien, 11 messen,
127 mm (5 inch)
Verstelbare maaifrequentie(FoC)
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SL PRECISIONCUT™
180SL, 220SL EN 260SL

Alle SL PrecisionCut™ loopmaaiers zijn uitgerust met een dubbele kettingaandrijving
en een vooraan gemonteerd scharnierpunt om de invloed van de bestuurder op de
frontrollendruk te verminderen en zo consistent mogelijk te maaien.

G R E E N S T E N D E R C O N D I T I O N E R (G T C)
EN GROOMERBORSTEL
Deze optionele onderdelen leveren een ultieme maaikwaliteit en zijn eenvoudig
te monteren en af te stellen. Ze draaien in tegengestelde richting van de maaikooi
en zetten de grassprieten rechtop voordat ze worden gemaaid. Het resultaat?
Een zichtbare verbetering in, strepen, maaipatroon en de beheersing van uitlopers.

Duwborstel aan voorzijde*: Deze aanpasbare
duwborstel van uitstekende kwaliteit zet de grassprieten
rechtop voordat ze worden gemaaid voor een beter
maaipatroon�
* Niet voor 260 SL

22B-aanhangwagen: Met de klep met meerdere hoeken
kunnen walk-behind maaiers eenvoudig naar de
volgende green getransporteerd worden.

S U P E R IEU R E O P VA N G
De grote direct gemonteerde grasopvanger heeft een aerodynamisch
ontwerp voor optimale luchtstroom. Dit betekent dat wat er in gaat,
er ook in blijft.

180SL

220SL

260SL

2,6 kW (3,5 pk) bij 3.600 t/min

2,6 kW (3,5 pk) bij 3.600 t/min

2,6 kW (3,5 pk) bij 3.600 t/min

Maaibreedtes van 18 inch, 45 cm

Maaibreedtes van 22 inch, 55 cm

Maaibreedtes van 26 inch, 66 cm

Standaard maaikooien, 11 messen,
127 mm (5 inch)

Standaard maaikooien, 11 messen,
127 mm (5 inch)

Standaard maaikooien, 11 messen,
127 mm (5 inch)
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TRIPLE
GREENSMAAIERS
2550 E-CUT™, 2750 E-CUT™,
2550 PRECISIONCUT™ EN 2750 PRECISIONCUT™
Met hun robuuste stalen frames, brede banden met zonder profiel, zijn onze maaiers
voor greens vriendelijk voor uw kostbare grasmat. Het ruime bedieningsstations is
makkelijk bij dagelijks gebruik. en het eenvoudig toegankelijke ontwerp neemt ook de
druk weg bij onderhoudstechnici.

A L L E S VA N G E N

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

Afhankelijk van de baan kunt u kiezen voor een
grasvanger die de consistentie van de maaihoogte
optimaliseert door twee derde van het gewicht naar de
machine te verplaatsen, of een vanger met eenvoudige
toegang die direct op het frame wordt gemonteerd
(enkel 2500-modellen).

Alle grasvangbakken hebben verstelbare handvatten.
Het open platform zorgt voor eenvoudige toegang tot
de middelste opvangbak. Het asymmetrische ontwerp
verbetert de verzamelprestaties. Het ophangsysteem is
ontworpen om eenvoudig de bak af te nemen, maar
tegelijkertijd de bak in positie te houden tijdens
transport tussen greens. Leverbaar in zwart, of geel
voor verbeterde zichtbaarheid (enkel 2750-modellen).

B E D IE N IN G M A A IF R EQU E N T IE (F O C)
Combineer de TechControl display met de enige
maaifrequentiebediening in de sector met hydraulische kooien
waardoor u de beschikking krijgt over een ongeëvenaard niveau
van maaiconsistentie (enkel 2750-modellen).

O N V E R M O E IB A R E
C O N S I S T E N T IE
In tegenstelling tot accu’s,
zorgt de dynamo ervoor dat
kooien op 2.200 t/min blijven
voor een schitterend
maaibeeld gedurende de hele
dag. Aangezien de machine
met een lager toerental werkt
dan een niet-hybride machine,
liggen ook de brandstofkosten
en het geluidsniveau lager,
zonder dat wordt ingeleverd
op de maaikwaliteit (Enkel
2550 E-CUT™ en 2750 E-CUT™
modellen).

S L IM M E R WE R K E N
Bespaar tot 30% op brandstof* en
verminder geluidsniveaus sterk door het
selecteren van de ‘Eco’-modus in
TechControl. ‘Eco’-modus kalibreert het
vermogen precies naar de vraag van de
werkzaamheden. (enkel 2750-modellen).
* vergeleken met de ‘max T/MIN’-modus

E XC L U S IE F
IN O F F S E TO N T WE R P
De offset maaielementen
zorgen voor een sterke
vermindering van
triplex-ringen door een
eenvoudige
richtingsverandering van
de afsluitronde (enkel
2550-modellen).
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L IE F D E VO L L E V E R Z O R G IN G
VO O R UW G R E E N S
Onze duurzame, tandwielaangedreven Greens Tender Conditioner snijdt uitlopers af voor een
gelijkmatiger speloppervlak en zorgt voor minder variatie in de maaihoogte. Onze verticuteerunit met
contragewichten verwijdert vilt, maakt rhizomen en uitlopers los en snijdt ze af, en bevordert een
sterkere grasmat�

S U P E R IEU R VO L G E N VA N
GRONDCONTOUREN
Met 18 graden aan zijwaardse beweging
en 42 graden aan het volgen van
grondcontouren, verzekeren de 2750
PrecisionCut™ en E-CUT™ Hybrid Triplex
maaiers een gelijke snede, zelfs op
geonduleerde greens

M IN D E R G E WI C H T O P G R E E N S
De onverslaanbare lichtgewicht 2750 is speciaal
ontworpen om verdichting te minimaliseren op uw
kostbare greens.

De keuze is aan u: Onze maaiers van de 2550- en 2750-series worden
in twee versies geleverd: één die volledig hydraulisch is, en één die
maaieenheden heeft die worden aangedreven door electriciteit.
Hoewel beide versies over veel dezelfde geweldige functies beschikken,
hebben de door dynamo aangedreven maaikooien van onze E-Cut™
modellen ook nog eens extra voordelen. Hieronder vallen vaste
maaikooisnelheden en een stillere, zuinigere werking – en vrijwel
geen risico op hydraulische lekken.

Verminder dubbele rijsporen:
De banden zijn ruim binnen de
maaieenheden gepositioneerd om
dubbele rijsporen tijdens rechte gangen
te verminderen of geheel te elimineren
(2550-serie).
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2550 E-CUT™

Ballonband: Deze ronde
ballonbanden zijn
vriendelijk voor de bodem
en verminderen
markeringen door de
zijwand, voor een
uitstekende afwerking
met minder
bandensporen.

2750 E-CUT™

14,6 kW (19,9 pk) bij 3.000 t/min (Fase V)

14,6 kW (19,6 pk) bij 3.000 t/min

Elektrische kooimotoren

Elektrische kooimotoren

Maaibreedte van 157,5 cm (62 inch)

Maaibreedte van 157,5 cm (62 inch)

3 QA5-maaiunits van 55,9 cm (22 inch)

3 QA5-maaiunits van 55,9 cm (22 inch)

Afstelling ondermes naar maaikooi

Afstelling ondermes naar maaikooi

Hydrostatische transmissie met 2 pedalen

Hydrostatische transmissie met 2 pedalen

– Optioneel: Set voor 3 aangedreven wielen

– Optioneel: Set voor 3 aangedreven wielen

2550

2750

14,6 kW (19,9 pk) bij 3.000 t/min (Fase V)

14,6 kW (19,6 pk) bij 3.000 t/min

Hydraulische maaikooimotoren

Hydraulische maaikooimotoren

Maaibreedte van 157,5 cm (62 inch)

Maaibreedte van 157,5 cm (62 inch)

3 QA5-maaiunits van 55,9 cm (22 inch)

3 QA5-maaiunits van 55,9 cm (22 inch)

Afstelling ondermes naar maaikooi

Afstelling ondermes naar maaikooi

Hydrostatische transmissie met 2 pedalen

Hydrostatische transmissie met 2 pedalen

– Optioneel: Set voor 3 aangedreven wielen

– Optioneel: Set voor 3 aangedreven wielen

Maaieenheden: Kies uit 7, 11 en 14 messen
om de frequency of clip fijn af te
stemmen, in combinatie met de snelheid
van de maaikooi en de snelheid van de
maaier�

Rollen: Leverbaar in gladde, machinaal
of gegroefde rollen van 50 mm (2 inch),
64 mm (2,5 inch) en 76 mm (3 inch),
met massieve eindkappen of machinaal
bewerkte spiraalrollen.
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FAIRWAY
MAAIERS
BETROUWBARE EN HIGHTECH

Conventioneel of hybride, al onze fairwaymaaiers zijn ontworpen voor een eersteklas maaibeeld
zodat de fairway er geweldig uit ziet na het maaien. Dankzij het TechControl-systeem bereikt
elke bestuurder elke keer weer een topafwerking.

MEER GEMOEDSRUST

Meer vermogen: Onze motoren met
schone verbrandingsprocessen bezitten
volop vermogen, tot op de machtige
4-cilinder diesel 8700A. Alle modellen
met meer dan 18,3 kW (25 pk) hebben
motoren die voldoen aan Fase IIIA of
Fase V�

Het met een wachtwoord beveiligde TechControldisplay zorgt ervoor dat u gemakkelijk de bediening
en consistentie kunt regelen. U kunt binnen enkele
seconden de beste snelheden voor maaien en transport
instellen, en zelfs de keersnelheid van de machine,
om schade aan de grasmat te minimaliseren.

Nauwkeurige besturing:
De dubbelwerkende stuurcilinder zorgt
voor een gelijke druk links en rechts,
net als in een greensmaaier, dus het is
ongelooflijk eenvoudig om rechte banen
te maken�

SOEPELERE PRODUCTIVITEIT
LoadMatch™ past automatisch de snelheid van de
machine aan om het vermogen naar de maai-eenheden
tijdens zware werkomstandigheden constant te houden.
Hierdoor wordt de productiviteit gemaximaliseerd en
blijft de maaikwaliteit hoog.
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S L IM M E R WE R K E N
De eHydro™-transmissie van ons A-model verzekert
superieure prestaties, grip en comfort. Samen met
cruisecontrol en draaisnelheid, zorgt dit intelligente
systeem voor minder vermoeidheid en meer comfort
voor de bestuurder – voor soepele, consistente
productiviteit, zelfs bij uitdagende omstandigheden. Bij
uitvoeringen met een Fase 5-motor regelen de pedalen
ook het motortoerental – dat zorgt voor werkrust en
bespaart meer brandstof.

Hydraulische interne natte lamellenremmen: De
hydraulische interne natte lamellenremmen op onze
A-modellen hebben geen stangen en hebben geen
aanpassingen nodig, waardoor er minder routinematig
onderhoud uitgevoerd hoeft te worden.
Vlekkeloos uiterlijk na het maaien: Om het risico voor
oneffenheden in de fairway te reduceren, hebben we
de hydraulische neerwaartse druk instelbaar gemaakt
en de bevestigingspunten van de maaieenheid
geoptimaliseerd. De diagonale plaatsing van voor- en
achterbanden zorgt voor een gelijkmatig maaibeeld.
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PRECISIONCUT™
6080A, 6500A, 6700A,
7500A, 7700A EN 8700A

Met de fairwaymaaiers van het A-model bereikt elke bestuurder een topafwerking.
Niet maar één keer, maar steeds weer opnieuw. Er zijn zes verschillende hydraulische
modellen om uit te kiezen, dus het is nooit makkelijker geweest om de juiste machine
voor uw baan te vinden. Alle zes de modellen worden geleverd met handige functies
zoals Speedlink, TechControl en Turnspeed als standaard – boven de bewezen
betrouwbaarheid en techniek van John Deere.

K E N M E R K E N VA N D E
A- S E R IE
De 6000A-serie biedt u alle kenmerken
die de A-serie van de Fairway maaiers zo
succesvol maken. Daartoe behoren de
TechControl-display met zijn door een
wachtwoord beschermde supervisorinstellingen, en LoadMatch™ voor een
goede maaikwaliteit.

*3-WIE L U I T VO E R IN G
3 wielen betekent minder bandensporen –
vooral bij onze configuratie met
zachtere banden en lage bandendruk
met GRIP All-Wheel Drive-tractie.
* Enkel 6000-A serie

VO E L HE T V E R M O G E N
Steile hellingen en lastige contouren zijn geen partij voor machines die voorzien zijn van interne
natte lamellenremmen, een verbeterd aandrijfsysteem, gemakkelijke toegang voor de bestuurder –
plus de krachtige viercilinder dieselmotor van de 8700A- of 8900A-serie. En geniet van het
belangrijkste: een perfect maaibeeld, elke keer weer.

HOUD ALLES ONDER CONTROLE
Het uitstekende nieuwe TechControl-display
brengt consistente prestaties van de bestuurder
naar een geheel nieuw niveau. U kunt hiermee
de snelheden voor maaien, keren en transport
vooraf instellen, de brandstofbesparing regelen,
onderhoudsherinneringen invoeren en een snelle,
accurate diagnose-feedback oproepen – en dat
alles door een druk op de knop�
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OP ALLE
P R EC I S I O N CU T ™MODELLEN

S P E E D L IN K
T EC H C O N T R O L
S N E L HE ID S IN S T E LL IN G E N

6080A

6500A

6700A

18,6 kW (24,7 pk) bij 3.000 tpm (Fase V)

18,6 kW (24,7 pk) bij 3.000 tpm (Fase V)

18,6 kW (24,7 pk) bij 3.000 tpm (Fase V)

5 QA5-maaiunits 45,7 cm (18 inch)

5 QA5-maaiunits 55,9 cm (22 inch)

5 QA7-maaiunits 55,9 cm (22 inch)

Totale maaibreedte: 203 cm (80 inch)

Totale maaibreedte: 254 cm (100 inch)

Totale maaibreedte: 254 cm (100 inch)

Maaikooi met diameter van 12,7 cm (5 inch)

Maaikooi met diameter van 12,7 cm (5 inch)

Maaikooi met diameter van 17,8 cm (7 inch)

Maaisnelheid:
0 – 10 km/u (0 – 6 mph)

Maaisnelheid:
0 – 10 km/u (0 – 6 mph)

Maaisnelheid:
0 – 10 km/u (0 – 6 mph)

7500A

7700A

8700A

27,3 kW (37,1 pk) bij 2.600 tpm (Fase III A)/
31 kW (42,1 pk) bij 2.800 tpm (Fase V)

27,3 kW (37,1 pk) bij 2.600 tpm (Fase III A)/
42,1 kW (31 pk) bij 2.800 tpm (Fase V)

36,2 kW (49,2 pk) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
41,1 kW (55,9 pk) bij 2.800 t/min (Fase V)

5 QA5-maaiunits 55,9 cm (22 inch)

5 QA7-maaiunits 55,9 cm (22 inch)

5 QA7-maaiunits 55,9 cm (22 inch)

Totale maaibreedte: 254 cm (100 inch)

Totale maaibreedte: 254 cm (100 inch)

Totale maaibreedte: 254 cm (100 inch)

Maaikooi met diameter van 12,7 cm (5 inch)

Maaikooi met diameter van 17,8 cm (7 inch)

Maaikooi met diameter van 17,8 cm (7 inch)

Maaisnelheid:
0 – 12,8 km/h (0 – 8 mph)

Maaisnelheid:
0 – 12,8 km/h (0 – 8 mph)

Maaisnelheid:
0 – 12,8 km/h (0 – 8 mph)
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“MET JOHN DEERE
IS HET NIET EEN
ENKELE AANKOOP,
MAAR EEN HEUSE
PARTNERSCHAP. ZE
WETEN ALLES OVER
GOLF, EN STAAN
VOORTDUREND TOT
UW BESCHIKKING.”
PIE TRO BINAGHI

Pietro Binaghi is de toezichthouder bij The Club in
Castiglion del Bosco, geleden in het hart van Toscane.
Hij is zeer te spreken over zijn nieuwe machines, een
7500A fairwaymaaier en een 9009A TerrainCut™
roughmaaier. “Voeding, materialen, machines ... jullie
proberen altijd maar weer te verbeteren,” voegt hij toe
met een glimlach. “Stilstand is achteruitgang.” 
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PRECISIONCUT™
8900A

Voor een hoger productiviteitsniveau kiest u de nieuwe lichtgewicht 8900A.
Deze heeft een maaibreedte van 3,3 m (130 inch), nog meer tractie en grotere
maaikooimotoren voor maximale capaciteit – plus geweldige tijdsbesparende functies
zoals TechControl en SpeedLink.

DA A R M E R K J E HE T
VERMOGEN
Steile hellingen en lastige contouren zijn
geen partij voor machines die voorzien
zijn van interne natte lamellenremmen,
een verbeterd aandrijfsysteem,
gemakkelijke toegang voor de
bestuurder – plus de krachtige
viercilinder dieselmotor van de 8700Aof 8900A-serie. En geniet van het
belangrijkste: een perfect maaibeeld,
elke keer weer.

VERBETERDE
M A A IE E N H E D E N
Verbeter uw productiviteit:
de 66 cm (26 inch) of 76,2 cm (30 inch)
maaieenheden volgen nauwgezet de
contouren voor de eersteklas afwerking
waar u om vraagt.

8900A
36,7 kW (49,2 pk) bij 2.600 t/min (Fase III
A)/41,1 kW (55,9 pk) bij 2.800 t/min (Fase V)
5-QA7-maaiunits van 66 cm (26 inch)
of 76 cm (30 inch)

P R E S TAT IE S M E T H O G E C A PAC I T E I T
Met zijn grotere maaikooien combineert de 8900A hoge maaisnelheden
met een hoge maaikwaliteit en gelijkmatige uitworp. Het 4WD-systeem
zorgt ervoor dat u gemakkelijk heuvels kunt beklimmen – ideaal voor
die uitdagende plekken op de golfbaan!

Totale maaibreedte: 3,3 m (130 inch)
of 2,9 m (114 inch)
Maaikooi met diameter van 17,8 cm (7 inch)
Maaisnelheid:
0 – 12,8 km/h (0 – 8 mph)

S P E E D L IN K
T EC H C O N T R O L
S N E L HE ID S IN S T E L L IN G E N
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E-CUT™ HYBRID
6080A E-CUT™, 6500A E-CUT™, 7500A E-CUT™ EN 8000A E-CUT™

Met hun bewezen techniek en geavanceerde functies, voldoen deze
E-CUT™ modellen aan alle vereisten voor clubs die erover nadenken om over
te schakelen naar hybrides.

G E AVA N C E E R D E N G E R U S T S T E L L E N D
Onze bewezen E-CUT™ Hybrid-modellen hebben
onderhoudsvrije elektrische maaikooimotoren die worden
aangedreven door een 48V, 180A dynamo. Extra accu’s zijn
niet nodig. Ze zijn stiller, zuiniger, en beschikken over
geavanceerde visuele diagnostiek aan boord voor minder
uitvaltijd en meer gemoedsrust. En zonder hydraulische
leidingen naar de maaieenheden is het risico op lekkage
praktisch uitgesloten. Stabiele toeren van de maaikooi
houden de kwaliteit constant, terwijl lagere motortoeren
leiden tot lagere brandstofkosten.

6080A E-CUT™

6500A E-CUT™

18,6 kW (24,7 pk) bij 3.000 tpm (Fase V)

18,6 kW (24,7 pk) bij 3.000 tpm (Fase V)

5 QA5-maaiunits 45,7 cm (18 inch)

5 QA5-maaiunits 55,9 cm (22 inch)

Totale maaibreedte: 203 cm (80 inch)

Totale maaibreedte: 254 cm (100 inch)

Maaikooi met diameter van 12,7 cm (5 inch)

Maaikooi met diameter van 12,7 cm (5 inch)

Maaisnelheid:
0 – 10 km/u (0 – 6 mph)

Maaisnelheid:
0 – 10 km/u (0 – 6 mph)

B E HE N D I G
Met een maaibreedte van 203 cm (80 inch)
en slechts drie banden, laat de 8000A E-Cut™
fairways er bijna net zo goed uitzien als greens.
De schonere, krachtigere motor past perfect bij
de standaard eHydro™-transmissie.

O P A L L E E- CU T ™
H Y B R ID - M O D E L L E N
– Maaikooien met elektrische
aandrijving aangedreven
door een dynamo van
48 volt
– 5 QA5-maaiunits met
maaikooi met diameter
van 12,7 cm (5 inch)

E- H Y B R ID

7500A E-CUT™

8000A E-CUT™

27,3 kW (37,1 pk) bij 2.600 tpm (Fase III A)/
31 kW (42,1 pk) bij 2.800 tpm (Fase V)

27,3 kW (37,1 pk) bij 2.600 tpm (Fase III A)/
31 kW (42,1 pk) bij 2.800 tpm (Fase V)

5 QA5-maaiunits van 55,9 cm (22 inch)

5 QA5-maaiunits van 45,7 cm (18 inch)

Totale maaibreedte: 254 cm (100 inch)

Totale maaibreedte: 203 cm (80 inch)

Maaisnelheid:
0 – 12,8 km/h (0 – 8 mph)

Maaisnelheid:
0 – 10 km/h (0 – 6 mph)

S P E E D L IN K
T EC H C O N T R O L
M A A I T O E R E N TA L
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TRIM- SURROUNDEN ROUGHMAAIERS
NAUWKEURIGHEID WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG – OF ZO STIL

Maaien van de boomlijn, bunkerranden en surrounds is eenvoudig met
onze PrecisionCut™-cirkelmaaiers. Ze maaien moeiteloos door rough, maar
zijn ook behendig genoeg voor trimmen – en verrassend stil.

MEER CONTROLE
Het TechControl-systeem tilt de
consequente prestaties van de
bestuurder naar een geheel nieuw
niveau. U kunt de exacte snelheden
voor maaien, keren en transport
instellen in enkele seconden en zelfs
de brandstofbesparing regelen.
TechControl biedt ook snelle,
accurate diagnose voor een
maximale bedrijfstijd.

E E N VO U D I G E R E
B E D IE N IN G
Het nieuwe AutoPedal-systeem is
niet alleen gemakkelijk te bedienen.
Het bespaart ook brandstof en
vermindert geluidsniveaus, omdat
de pedalen het toerental regelen.
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B E T E R E F IN I S H

STERK EN DUURZAAM

De rollen zorgen dat het er na het maaien
perfect uitziet en worden geleverd met
borstels. Deze zorgen ervoor dat de
juiste maaihoogte behouden wordt door
ophopingen van gemaaid gras te
voorkomen.

We stempelen deze maaidekken uit 2,59 mm (10 gauge)
staal, en bevestigen ze vervolgens op een stevig frame
met rollen aan de voor– en achterzijde voor extra
bescherming. De maaidekken presteren uitzonderlijk
goed bij een breed scala aan grassoorten, met inbegrip
van warme en koude seizoen grassen. Afstellen van de
maaihoogte wordt gedaan zonder gereedschap.
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PRECISIONCUT™
2653B EN 7200A

Voor een premium cilindergesneden finish kunt u kiezen uit de 2653B of de 7200A.
Beiden zijn gemakkelijk te onderhouden en beiden zijn ontwikkeld voor prestaties,
betrouwbaarheid en gebruiksgemak. De 7200A biedt u zelfs nog meer vermogen en
beschikt over een functie voor het afstellen van de maaibreedte tijdens het werken.

WID T H O N D E M A N D S Y S T E M
Dankzij het systeem met breedte-naar-behoefte (7200A)
kunnen bestuurders de maaibreedte wijzigen als de maaieenheden op de grond staan. Schakel eenvoudigweg de
breedte-naar-behoefte schakelaar naar voren met de
bestuurdersarm om de maaibreedte te vergroten naar 183 cm
(72 inch, met 26 inch maaieenheid) of 213 cm (84 inch, met
30 inch maaieenheid), of schakel naar achteren om de
maaibreedte te verkleinen naar 173 cm (68 inch, met 26 inch
maaieenheid) of 203 cm (80 inch, met 30 inch maaieenheid).
Met dit breedtebereik kunt u de maximale capaciteit voor het
betreffende terrein behalen, zodat u extra productief bent bij
grote klussen, zoals het maaien van voetbalvelden. En met
het maaidek geplaatst aan één zijde van deze wendbare
machines heeft u de beste flexibiliteit bij het maken van
krappe bochten rond obstakels en bomen.

Standaard QA7-maaiunits: Kies uit een
configuratie met 5 of 8 messen en een breedte van
66 of 76 cm (26 of 30 inch). De SpeedLink-functie
bespaart tijd door de maaihoogte voor beide
kanten van de kooi gelijktijdig in te stellen.

Eenvoudig onderhoud: Voor routinematig onderhoud
komen zowel de maai-eenheden van 66 cm (26 inch) als
die van 76 cm (30 inch) snel en eenvoudig van de
bevestigingsarmen af.

Reach trimsysteem (7200A): Trim ronde bunkers
met gemak door de maaikooi linksvoor of
rechtsvoor te verschuiven voorbij de buitenrand
van de band met 36,56 cm (14 inch) op de QA7 van
66,04 cm (26 inch), of 50,80 cm (20 inch) op de
QA7 van 76,20 cm (30 inch).
Premium bedieningscomfort (7200A): De
hoogtepunten zijn een breed bestuurdersplatform,
voetbediende verstelbare stuurkolom,
CommandARM™-bediening en een comfortabele
geveerde stoel.

Stabiel ontwerp (2653B): Een laag
zwaartepunt en een wielbasis van 140 cm
(55 inch) zorgt voor een comfortabele en
veilige bediening, zelfs bij slechte
maaiomstandigheden.

2653B
OP ALLE
P R EC I S I O N CU T ™
M A A IKO O I MODELLEN

G R IP

all-Wheel drive

S P E E D L IN K

7200A

14,6 kW (19,6 pk) bij 3.000 t/min (Fase V)

18,4 kW (24,7 pk) bij 3.000 tpm (Fase V)

Maaikooi met diameter van 17,8 cm (7 inch)

3 × QA7 66 cm (26 inch) of QA7 76 cm (30 inch)

3 × QA7 66 cm (26 inch) of QA7 76 cm (30 inch)

Maaikooi met diameter van 17,8 cm (7 inch)

Speciale maaibreedte:
183 cm (72 inch)
met een QA7 maai-eenheid 26 inch;
213 cm (84 inch)
met een QA7 maai-eenheid 30 inch

Width on demand:
173 cm (68 inch) – 183 cm (72 inch)
met QA7 maai-eenheid 26 inch;
203 cm (80 inch) – 213 cm (84 inch)
met een QA7 maai-eenheid 30 inch

Maaisnelheid:
0 – 8 km/h (0 – 5 mph)

Maaisnelheid:
0 – 10 km/h (0 – 6 mph)

T EC H C O N T R O L
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TERRAINCUT™
CIRKELMAAIERS
7400A EN 8800A

Deze cirkelmaaiers bieden de perfecte combinatie van kracht en behendigheid.
Tot de highlights behoren onder meer het afstelsysteem van de maaihoogte en onze
ongelooflijke TechControl-display; zie pagina 18 en 19 voor meer informatie.

WID T H - O N - D E M A N D S Y S T E M
(74 0 0A)
De maaibreedte is te veranderen van 172,7 cm
(68 inch) of 188 cm (74 inch), met een druk op
de knop. Van smal glooiend terrein tot breder
terrein, waar overlapping van de maaiunits de
maaikwaliteit maximaliseert door af te rekenen
met het probleem van ongemaaide grasstroken.

V E R B E T E R D E M A A ID E K K E N (8 8 0 0A)
De maaidekken van 53,3 cm (21 inch) zorgen voor superieure volging van
de contouren en superieure maaikwaliteit en zijn gemaakt van 2,59 mm
(10 gauge) staal. De voor- en achterrollen zorgen ervoor dat de kracht
van eventuele obstakels wordt overgebracht op het frame, in plaats van
de maaidekbehuizing.

P E R F EC T VO L G E N VA N D E
GRONDCONTOUREN
De combinatie van een grotere maaidekcircuitpomp, bewegingsabsorberende
hefcilinders, een scharnierontwerp met
dubbel juk en maaidekmotoren met hoog
koppel zorgen voor een constante en
zuivere maaikwaliteit. Dit systeem zet de
grassprieten rechtop voor een
uitstekende maaikwaliteit en een
optimale verspreiding van het maaisel
door middel van het
achteruitwerpsysteem.

gemakkleijk toegang dagelijks
onderhoud: Voor gemakkelijk onderhoud
zijn alle dagelijkse motorcontrolepunten
gemakkelijk toegankelijk door de
motorkap te openen. Deze
servicepunten omvatten een controle
van het motoroliepeil, controle van het
koelvloeistofniveau, het hydraulische
vloeistofniveau en een
luchtverstoppingsindicator.

7400A

Premium bedieningscomfort: Het
gemakkelijk in en uit te stappen
bedieningsstation beschikt over een
voetbediende verstelbare stuurkolom,
stressvrije eHydro™-voetpedalen en
een luxe geveerde stoel om de hele
dag productief te kunnen zijn.

Vermogen om te gaan (8800A): Een
efficiënte 49,2 pk (36,7 kW) viercilinderdieselmotor met turbolader en een
inlaatluchtkoeler genereert het
vermogen op efficiënte wijze om
uitdagende werkomstandigheden aan te
kunnen�

8800A

27,3 kW (37,1 pk) bij 2.600 tpm (Fase III A)/
31 kW (42,1 pk) bij 2.800 tpm (Fase V)

36,2 kW (49,2 pk) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
41,1 kW (55,9 pk) bij 2.800 t/min (Fase V)

3 Cirkelmaaidekken van 68 cm (27 inch)

5 roterende maaidekken 53,3 cm (21 inch)

Maaibreedte naar behoefte:
173 cm (68 inch) of 188 cm (74 inch)

Totale maaibreedte: 223 cm (88 inch)

Maaisnelheid:
0 – 10 km/h (0 – 6 mph)

LoadMatch™: De LoadMatch™-functie
vermindert de maaisnelheid van de
machine om het vermogen naar de
maaieenheiden constant te houden.
Zodra de belasting is verminderd, keert
de machine terug naar de normale
maaisnelheid.

Maaisnelheid:
0 – 12,8 km/h (0 – 8 mph)

OP ALLE
T E R R A IN CU T ™ C IR K E L M A A IE R S
G R IP

all-Wheel drive

T EC H C O N T R O L
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TERRAINCUT™
9009A

Met een bredere maaibreedte, bewezen technologie en geavanceerde functies, levert
de 9009A nog meer productieve tijd, prestaties en kostenefficiëntie in uitdagende
maaiomstandigheden.

S O E P E L E WE R K IN G
De eHydro™-transmissie heeft lichte, bedienbare
en direct reagerende pedalen die de vermoeidheid
verminderen en het comfort verhogen voor de
bestuurder. Samen met de cruisecontrol- en
turnspeed, vormt dit een intelligent werkende
machine.
De hydrostatische pomp en wielmotoren met grote
capaciteit verminderen onderhoud en leveren
serieuze heuvelklimcapaciteiten. Het geheel wordt
gecombineerd met het standaard GRIP-systeem
waarmee wielslip wordt verminderd door de
oliestroom van het voorwiel naar het kruiselings
tegenoverliggende achterwiel te sturen.

A LT I J D A A N HE T WE R K
Met geavanceerde ingebouwde
diagnostiek, snelle instelling van de
maaihoogte zonder gereedschap
en onze legendarische
bouwkwaliteit, is de 9009A
ontworpen voor maximale
productiviteit.

V E R B E T E R D E M A A ID E K K E N
Met de speciale dubbelwerkende yoke volgen de vijf roterende maaidekken van 68,6 cm (27 inch) precies de
grondcontouren voor een eersteklas afwerking. De maaidekken zijn gemaakt van 10 gauge gewalst plaatstaal,
met een achterrol voor een perfecte afwerking.

Maai-, transport- en draaisnelheden instellen: Alleen
met John Deere machines kunt u keersnelheden
instellen om scalperen tussen werkgangen te
minimaliseren. Met de met wachtwoord beveiligde
TechDisplay kunt u ook maai– en transportsnelheden
instellen, waardoor topresultaten (en gemoedsrust)
worden verzekerd, ongeacht wie de machine bestuurt.
Eenvoudige instelling van maaihoogte: U heeft geen
gereedschap nodig om de maaihoogte in te stellen.
U hoeft slechts enkele hendesl te verplaatsen naar
de instelling die u vereist en u bent klaar om te gaan.
De maaihoogte-instelling is 25% sneller vergeleken met
andere systemen en dit zorgt voor hogere productiviteit
en lagere bedrijfskosten.
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P R E S TAT IE S M E T H O G E
C A PAC I T E I T
Zelfs bij hoge maaisnelheden zorgen de diepe
maaidekken voor een hoge maaikwaliteit met
een gelijkmatige uitworp. De 4WD klimt
gemakkelijk heuvelopwaarts.

E E N VO U D I G IN T E S T E L L E N
Dankzij de intelligente functies als
TechControl en eHydro™-transmissie
bent u minder tijd kwijt aan het
handmatig instellen van uw machine als
de ondergrond of weersomstandigheden
veranderen.

9009A
41,1 kW (55,9 pk) bij 2.800 tpm (Fase V)
Totale maaibreedte: 274 cm (108 inch)
Maaisnelheid:
0 – 12,8 km/h (0 – 8 mph)
Hydrostatische transmissie met 2 pedalen

T EC H C O N T R O L

45

“CONSISTENTIE
EN PRECISIE ZIJN
HIER NET ZO
BELANGRIJK ALS
OP DE GREENS.”
JAIR ADILSON LIMA LOPES

Jair Adilson Lima Lopes is de monteur van de
club in Quinta do Lago, Portugal, en werkt
samen met deze John Deere deeler om de
vloot soepel te laten lopen. “Hij kent elke
machine die we hebben en levert snel alles
wat ik nodig heb.”
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TERRAINCUT™
FRONTMAAIERS
1500-SERIE

Met de frontmaaier kunt u snel werken zonder de kantjes eraf te lopen op het gebied
van kwaliteit. De maaidekken zijn speciaal ontworpen voor grote capaciteit en de
dieselmotor met hoog koppel kan de hele dag lang in dicht, nat gras werken. Het
ergonomische bedieningsstation houdt u fris en geconcentreerd – en dankzij de
uitstekende bouwkwaliteit kunnen u en uw bestuurders zich verheugen op vele jaren van
hoogwaardige prestaties met hoge snelheid.

G EÏ N T EG R E E R D E C O M F O R T C A B
De geïntegreerde ComfortCab op de 1575 en 1585
frontmaaiers biedt uitstekend zicht en comfort in alle
weersomstandigheden.

M A A ID E K K E N
60 ZIJ-UITWORP

GESCHIKT VOOR

72 ZIJ-UITWORP

62 ACHTERUITWORP

72 ACHTERUITWORP

60 ZIJ-UITWORP

72 ZIJ-UITWORP

VOOR GEBRUIK
MET GLC1500OPVANG

VOOR GEBRUIK
MET GLC1500OPVANG

1550, 1570, 1575,
1580, 1585
72 (183)

1550, 1570, 1575,
1580, 1585
62 (158)

1550, 1570, 1575,
1580, 1585
72 (183)

1570, 1580, 1585

1570, 1580, 1585

Maaibreedte, inch (cm)

1550, 1570, 1575,
1580, 1585
60 (153)

60 (153)

72 (183)

Maaihoogte, inch (cm)

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

L-type

L-type

L-type

L-type

T-type

T-type

Mulchset leverbaar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

B E T E R E KO E L IN G
De aan de achterzijde
gemonteerde radiateur
beschermt de bestuurder
tegen lawaai en maakt het
onderhoud van de maaier
gemakkelijk.

1550 / 1570 / 1575 /
1580 / 1585
17,8 kW (24,2 pk) – 27,5 kW (37,4 pk)
bij 3.000 tpm (Fase V)
22,7 kW (30,9 pk) – 28,1 kW (38,2 pk)
bij 2.800 tpm (Fase III A) (niet voor 1550)
Hydrostatische vierwielaandrijving
1550/1570/1575, Bedrijfssnelheid,
0 – 19,3 km/h (0 – 12 mph)
1580/1585, Bedrijfssnelheid
0 – 24,1 km/h (0 – 15 mph)
Stuurbekrachtiging

G L C15 0 0 - O P VA N G
Een krachtig opvangsysteem
met een inhoud van 600 liter
of 900 liter en standaard
hydraulische kiepen voor
eenvoudig gebruik.

COMMERCIAL MOWING
EQUIPMENT

49AG.2019.304514.01_Retouch.indd 1

Vraag uw dealer
vandaag nog naar
de brochure met
“Commerciële
maaimachines” –
of download deze
bij JohnDeere.com
10/10/2019 12:28
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CIRKELMAAIERS VOOR
GROTE OPPERVLAKTEN
1600T-SERIE III

Met de uitstekende tractie en een maaibreedte van maximaal 325 cm, kan deze diesel
met hoog koppel maar liefst 3,4 ha (8,5 acres) per uur verwerken. De 1600T-serie III
rijdt met gemak over hellingen en levert een hoogwaardig maaibeeld, zelfs in het
zwaarste gras.

F L E X IB E L E
PRODUCTIVITEIT

158 cm

239 cm

FA N TA S T I S C H E T R AC T IE
O P HE L L IN G E N
De 1600T-serie III biedt keuze 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 maaibeeld.

325 cm

Om smalle stroken te maaien kunt u één
zijdek en het middendek, of alleen het
middendek gebruiken. De optionele
tricycler mulchkit voegt nog meer
flexibiliteit toe.

K R AC H T I G E M O T O R
De 60 pk (44 kW) viercilinder dieselmotor met 16
kleppen, turbolader en directe injectie levert voldoende
vermogen en koppel voor superieure prestaties. De
motor profiteert ook van geïsoleerde bevestiging om
blootstelling aan trillingen te voorkomen.

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
De ergonomische bedieningen en de volledig instelbare, luchtgeveerde
stoel zorgen ervoor dat de bestuurder de hele dag fris en gefocust blijft.

D U U R Z A A M D E KO N T WE R P E N G E AVA N C E E R D
S C H O K A B S O R P T IE S Y S T E E M

1600T-SERIE III
44 kW (60 pk) bij 3.000 t/min (Fase V)
Hydrostatisch, wielmotoren

Maaidekken worden geproduceerd uit 7 gauge-staal met een extra
beschermingsstang van 19 mm en geïsoleerde dekmotoren om trillingen te
verminderen, en de vleugeldekken bewegen naar achteren en binnen om
schade van obstakels te voorkomen.

Rijsnelheid: 0 – 23 km/h (0 – 14,4 mph)
Differentieelblokkering
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BELUCHTERS
AERCORE™ 800, 1000, 1500 EN 2000

Op grote greens en tees kiest u een Aercore™-loopbeluchter 800 voor uitstekende
gatenkwaliteit. Voor consistente gatenkwaliteit en productiviteit gebruikt u een Aercore™
1000, 1500 en 2000 en prikt u tot 2 miljoen gaten per uur.

G AT E N K WA L I T E I T
Dankzij het hydraulisch systeem van de
Aercore™ 800 gaat de kernkop twee keer zo
snel omhoog en omlaag en volgt het
automatisch de bodemcontouren en
golvingen. De smalle werkbreedte van 80 cm
(31,5 inch) bevordert een constante
beluchtinsgdiepte in golvende greens Voor
nog betere resultaten draait de krachtige
Kohler-motor van 25 pk met een laag
vermogen tijdens ingaan en verlaten van het
veld.
Scherpe bochten: De mechanische
transmissie en het differentieel maken de
snelheden van het binnenste en buitenste
wiel onafhankelijk van elkaar.

T D10 0
TOPDRESSER

VEELZIJDIGE
V E R T I CU T E E R U N I T

De TD100 maakt
topdressing gemakkelijk
en nauwkeurig. Nominale
capaciteit: 680 kg
(1.500 lb); strooibreedte:
142 cm (56 inch).

De optionele verticuteermachine heeft
verticuteerbladen met hardmetalen
punten, waardoor u kunt beluchten,
verticuteren.... of beide tegelijkertijd.

AERCORE™ 800
18,6 kW (25 pk) bij 3.600 t/min
Penbreedte: 80 cm (31,5 inch)
Maximale werkdiepte: 8,89 cm (3,5 inch)
Dubbele V-snaaraandrijving

PRODUCTIVITEIT
Een Aercore™ 1000-, 1500-,
of 2000-beluchter kan tot
wel 1,2 miljoen gaten van
topkwaliteit per uur prikken.

AERCORE™ 1000

Met hun duurzame
snaaraandrijving en
afgedichte lagers zorgen
zij voor vele jaren stille,
probleemloze werking.

OP ALLE MODELLEN
G E D R AG E N
BELUCHTERS
– Flexi-Linkbeluchtingssysteem
– Werkdiepte tot 100 mm
(4 inch)

AERCORE™ 1500

AERCORE™ 2000

Vereist minimaal 15 pk aftakasvermogen

Vereist minimaal 22 pk aftakasvermogen

Vereist minimaal 33 pk aftakasvermogen

Werkbreedte 101,6 cm (37,5 inch)

Werkbreedte van 152,4 cm (57,5 inch)

Werkbreedte van 190,6 cm (77,5 inch)
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BUNKERHARKEN
1200A EN 1200H HYDRO

Wij bieden u niet één, maar twee manieren om uw bunkers een onbetreden uiterlijk
te geven. Onze 1200A is toonaangevend voor alle andere bunker- en veldharken.
Heeft u liever een hydrostatische machine? Onze 1200 Hydro heeft volop vermogen.

A LT I J D G R IP

G L A D D E A F WE R K IN G

Heeft u meer tractie nodig op dat fijne zand? Druk
eenvoudig uw linker hiel omlaag om het differentieel
te vergrendelen.

Deze 72 inch achter gemonteerde hark is gemakkelijk te
bevestigen en los te koppelen. De 3-richtingen flotatie
volgt de grondcontouren nauwkeurig voor een strakke
afwerking.

R U IM T E VO O R S P U L L E N
Berg uw kleding, voedsel en meer op in
de handige mand aan de achterzijde.

A L L E S OV E R Z IE N
Instrumenten en
bedieningselementen zijn
binnen handbereik en goed
zichtbaar geplaatst.
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E E N VO U D I G E B E D IE N IN G
Op de 1200A selecteert u vooruit of achteruit
met uw linkervoet en bedient u de
lamellenrem-transmissie met uw rechtervoet.
Beide pedalen zijn handig bevestigd op de
voetplatformen zodat u zich niet hoeft te
rekken of naar beneden hoeft te kijken.

S T IL E N C O M F O R TA B E L

Harken makkelijk gemaakt (1200A):
De 40-inch handbediende schuif vóór is
ontworpen voor jarenlange dienst.

De wendbare, krachtige 1200A heeft dezelfde beproefde aandrijving als
onze populaire T-serie Gators™. De motor is compleet geluidsgeïsoleerd,
en de instelbare stoel met hoge rugleuning en standaard powerlift
achter het werken tot een genot.

Gelijkmatig en stabiel (1200H):
De hydrostatische transmissie, die met het
voetpedaal wordt bediend, houdt het werk de
hele dag lang comfortabel.

WERKTUIGEN

1200A

1200H

WERKTUIGEN

HARK

Achter te monteren,
hefinrichtingsregeling

Breedte, inch (mm)
Schuifbladen
Tandenhark, mm (inch)

78 (1.981)
Vijfdelig, bunker of veld
Driedelig, 24 tanden
25 tot 76 (1 tot 3)
verstelbaar 10 messen,
handbediening met
diepteverstelling
met 5 standen

Achter te monteren,
hydraulische
Bediening
72 (1.830)
Vijfdelig, bunker

WERKTUIG MET VERTICUTEERTANDEN MET BREED EN SMAL INTERVAL
Breedte, inch (mm)
Breed – 63,25 (1.606);
Breed – n.v.t.
Smal – 62 (1.574,8)
Smal – 62 (1.574,8)
Tanden, mm (inch)
Breed – 20 tanden,
Breed – n.v.t.
89 (3,5) lang;
Smal – 35 tanden,
Smal – 35 tanden,
89 (3,5) lang
89 (3,5) lang

CULTIVATOR

Breedte, inch (mm)
SCHUIFBLAD

Breedte, inch (mm)
Hoogte, inch (mm)

Driedelig, 24 tanden
25 tot 76 (1 tot 3)
verstelbaar 10 messen,
handbediening met
diepteverstelling
met 5 standen

midden te monteren,
10 bladen,
handbediening met
5-standen
diepteverstelling
64 (1.626)

midden te monteren,
hydraulische
Bediening

Optioneel,
handbediening met
vergrendelingsstand
40 (1.016)
6 (152)

Optioneel,
handbediening met
vergrendelingsstand
40 (1.016)
6 (152)

ALUMINIUM SCHUIFBLAD AAN VOORZIJDE
Breedte, inch (mm)
60 (1.524)
Hoogte, inch (mm)
10,25 (263)

60 (1.520)

N.V.T.
–
–

1200A

1200H

IN HET MIDDEN GEMONTEERD SCHRAPERAANBOUWDEEL
Breedte, inch (mm)
64,5 (1.649)

N.V.T.

Hoogte, inch (mm)

–

5,625 (144)

ACHTER GEMONTEERDE VELDAFWERKER
Breedte, inch (mm)
60 (1.538)
Lengte, inch (mm)
14 (355,6)

–

N.V.T.
–
–
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HE F IN R I C H T IN G
De 1200 A wordt standaard geleverd met powerlift.
U hoeft alleen maar een schakelaar om te zetten om
de hark of een ander werktuig aan de achterzijde
omhoog of omlaag te zetten.

M ID M O U N T

N IE T L A N G E R S L IP P E N

Onze optionele harken en cultivators kunnen
gemakkelijk aan de 1200H worden bevestigd.
Beide hebben een makkelijke hydraulische bediening.

Kies de 1200H met zijn hydrostatische 3-wiel aandrijving
en banden met hoge flotatie bij hogere eisen aan koppel
en tractie. De stuurratio van 10:1, gecombineerd met een
instelbaar 14 inch stuurwiel, maken krappe bochten en
eenvoudige bediening altijd mogelijk.

1200A

1200H

10,1 kW (13,5 pk) bij 3.600 t/min

11,9 kW (16 pk) bij 3.600 tpm

Rijsnelheid:
0 – 20,3 km/h (0 – 12,6 mph)

Rijsnelheid:
0 – 16,9 km/h (0 – 10 mph)
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GATORS™
HET VEELZIJDIGE WERKPAARD AAN UW ZIJDE
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Bent u op zoek naar een kundige partner die net zo hard
werkt als u? Plaats een Gator™ in uw team – en doe meer.
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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 universele voertuig heeft een verrassend lichte voetafdruk
op uw gras: slechts 7,5 psi, 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 lading is gemakkelijk met een sterke
16 gauge plaatstalen laadbak. De laadbak bevindt zich recht boven de
achterwielen voor uitstekende stabiliteit. En met een laadhoogte van
63,5 cm (25 inch) 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 passagier 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 het
doorloopbare bestuurdersplatform zorgen voor
gemakkelijk in- en uitstappen voor iedereen, terwijl de
extra heupgordels u helpen uw plaats te houden op ruw
terrein. De Gator™ TS beschikt ook over een urenmeter
voor het aanhouden van regelmatige
onderhoudsintervallen, een 12-V stopcontact (VDC) op
het dashboard 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
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GATOR™ TX EN TX TURF
WERK HARD, MAAR VOORZICHTIG

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 aandrijfwielen met elkaar
kunnen worden verbonden, voor extra tractie naar
behoefte.

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.

O P A L L E T XE N T X T U R FMODELLEN
– Achterwielvering: semionafhankelijke veer over
schokdemper
– Trekvermogen: 454 kg
– Laadvermogen: 272 kg
– Laag zwaartepunt
– Luxe laadbak
– Schijfremmen op alle wielen

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

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 MAAR 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 HE
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 het
Gator™ TE-universeel voertuig. 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
TREK 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™ snel, zelfs onder zware
omstandigheden. De motor heeft een nominaal
vermogen van 13,6 kW (18,5 pk) bij 3.400 t/min volgens
ECE-R24. De overhead-klep is ontwikkeld voor betere
efficiëntie en lager brandstofverbruik. Hij bevat een
droog type, enkel vervangbaar element luchtreiniger
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 deluxe rolbeugelkap
– Homologatie voor op de weg*
* Homologatietype kan variëren per land.
Raadpleeg uw dealer.
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PROGATOR™
DE CLUBDESKUNDIGE

Maak kennis met onze professionele werker! Van spuiten en topdressen tot
verzamelen van proppen, de ProGator™-transporter helpt om uw gras in topconditie te
houden. Zelfs met zware belasting zorgen de stuurbekrachtiging en kleine draaicirkel
ervoor dat deze plezierig te besturen is.

L A AT HE T WAT E R
S T R O M E N!
Dat is geen probleem met de inhoud van
750 liter van de HD200-veldspuit. En er
is een ruime keuze in spuitboombreedtes
van 4,6 m, 5,5 m en 6,4 m.

G O E D T O P D R E S S E N I S HE T
H A LV E WE R K
De TD100 Top Dresser heeft een naadloze
transportband en een inhoud van maximaal
538 liter. Bovendien is de opvangbak
gemaakt van gegalvaniseerd staal.

P L A AT S VO O R M E E R
Met de enorme laadcapaciteit van 907 kg en het
lage zwaartepunt kan de PROGATOR™ de klus
oppakken – letterlijk.

PROGATOR™
Dieselmotor
Cilinderinhoud: 1.115 cc
Snelheid: 31 km/u

E E N M E E S T E R IN
O P VA N G E N
Het TC125grasverzamelsysteem helpt u
tempo te maken bij het
opruimen van
beluchtingsproppen, zand,
gemaaid gras en bladeren.

Vierwielaandrijving, Optioneel
Achterwielvering:
dubbele bladveren en schokdempers
Trekvermogen: 680 kg
Laadvermogen: 907 kg
– Kleine draaicirkel
– Laag zwaartepunt
– Gesynchroniseerde transmissie
met vijf versnellingen
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SELECTSPRAY
HD200 SELECTSPRAY

Deze high-performance veldspuit maakt uw ProGator™
nog veelzijdiger. Geen gereedschap nodig!

PA R K E E R S T EU N
Wie zegt dat veldspuiten alleen voor het spuiten zijn?
Haal meer uit uw ProGator™ met deze robuuste,
gemakkelijk aan te brengen steunen.

Automatische afgifteregeling: Voer in
welke kleur spuitdoppen u gebruikt, pas
daarna de door u gewenste toediening
aan uw rijsnelheid aan – automatisch, en
in realtime�

R O B U U S T E TA N K S
De stootbestendige polyethyleen-tanks zijn zodanig
vormgegeven dat ze een laag zwaartepunt hebben
en uitstekend zicht op de buitenste spuitboomsecti
es toelaten�

Membraanpomp:
Profiteer van
het grote opbrengst voor
alle grasveldtoepassingen – en
ruimschoots vermogen
voor het hogedrukroerwerk in de tank.

S P U I T B O O M O P T IE S
Onze spuitbomen van 18 m (5,5 ft) en instelbare
spuitbomen van 4,6/6,4 m (15/21 ft.) met elektrischhydraulische lift en in twee richtingen werkende
obstakelbeveiliging zijn ideaal voor greens, fairways
en tees�

Vulspoelbak chemicaliën:
De ergonomische
vulspoelbak op
heuphoogte ontlast het
werk van de bestuurders
bij het optillen en laden
van zware chemicaliën.

V E R S T U I V E R D O P P E N:
Om het even wat u wilt bespuiten, deze standaard
drievoudige verstuiverhouders maken het instellen van
verstuiving gemakkelijk.
Zie volledige specificaties op pagina 91.
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PRECISONSPRAY
HD200 GPS PRECISIONSPRAY

Spuit efficiënter en registreer de spuittaken automatisch – met de HD200
GPS PrecisionSpray. De af fabriek aangebrachte veldspuit zorgt voor een
constante finish voor een uitmuntende klantervaring.

Vingertopregeling: Met een royaal
touch screen, praktische schakelaars
voor sectiecontrole en geautomatiseerde
documentatie, is efficiëntie nog nooit zo
gemakkelijk geweest.

B E P R O E F D E T EC HN O L O G IE
Agrariërs over de gehele wereld vertrouwen onze beproefde StarFire™
en GreenStar™ componenten voor een glad verlopende, probleemloze
productiviteit. Dankzij de intelligente RTK-signaalcorrectie verschuift
uw kaartoriëntatie tijdens het werk niet!
Standaard Auto Trac: Minder
overlapping, minder vermoeidheid …
met AutoTrac op hun dashboard kunnen
de bestuurders zich concentreren op wat
het belangrijkste is – op het spuiten.

M YO P E R AT I O N C E N T E R
Het nauwkeurige in kaart brengen helpt u
spuitzones en spuitintensiteit vast te leggen. Dat
is goed voor uw budget – en goed voor het milieu.
Betrouwbare nauwkeurigheid: Elke
spuitdop in elke sectie wordt
automatisch bediend, en spuit alleen
binnen een in kaart gebrachte zone die
nog niet werd gespoten.

Nauwkeurige volumes: De
vereenvoudigde leidingontwerp,
debietmeter en toerentalregeling
van de pomp maken nauwkeurige
spuitvolumes doseren mogelijk.
Zie volledige specificaties op pagina 91.
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COMPACTTRACTOREN
3E, 3R, 4M EN 4R

Onze veelzijdige compacte tractoren combineren gebruiksvriendelijke functies met
de legendarische John Deere constructiekwaliteit en techniek. De 3- en 4-serie zijn
populaire keuzes voor golf- en sportfaciliteiten. Voor taken waar men nog compactere
tractoren zoekt, zijn de 1- en 2-serie ook verkrijgbaar vanaf 24,8 pk.

TREKKEN OF
D UWE N
Met zo veel vermogen en
opties is het eenvoudig
om uiteenlopende
werktuigen nauwkeurig
en gemakkelijk te
gebruiken.

VEELZIJDIG
De 4066R-compacttractor is een betaalbaar, kwalitatief hoogwaardig werkpaard die
zaken gedaan krijgt. Highlights zijn onder meer een kleine draaicirkel en geavanceerde
ingebouwde diagnostiek.

LADERS
Voor nog meer
veelzijdigheid zijn
onze laders speciaal
ontworpen voor onze
tractoren om door middel
van een eenvoudige
bediening maximale
prestaties te leveren.
COMPACT UTILITY
TRACTORS

49AG.2019.304408.01_final_c1.0.indd 1

Vraag uw dealer
vandaag nog naar
de brochure over
“Compacttractoren”,
of download deze
van JohnDeere.com
02/01/19 14:42
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S P EC IF I C AT IE S

180E

220E

E-CUT™ HYBRID-DUWMAAIERS VOOR GREENS
MOTOR
Type
Maximaal nominaal vermogen volgens SAE J1349, kW (pk)*
Draairichting van de uitgaande as
Hellingslimiet
Stationair toerental bij uitgaande as, tpm
Maximumsnelheid bij uitgaande as, tpm
Inhoud brandstoftank, liters (pt.)
Olie-inhoud, liters (pt)
Inhoud differentieelaandrijving, liters (pt)
MAAI-UITRUSTING
Maaibreedte, cm (inch)
Maaihoogte met ondermes van 3,0 mm, mm (inch)
Maaihoogte met ondermes van 2,5 mm, mm (inch)
Maaihoogte met ondermes van 2,0 mm, mm (inch)
Maaihoogte met ondermes voor de tee, mm (inch)
Standaard frequentie van snede (FoC), mm (inch)
MAAIKOOI
Diameter, mm (inch)
Aantal messen
Materiaal
Ondermes – standaard, mm (inch)
BORSTEL EN GREENS TENDER CONDITIONER (optioneel)
Borstel, mm (inch)
Verticale messen van de GTC, mm (inch)
Hoogte verstelbare borstel of snijelement, mm (inch)
Tandwielaandrijving
GRASOPVANGER
Gewicht, kg (lb)
Type
KOPPELINGEN
Transport
Maaikooikoppeling van beugeltype
Borstel/GTC-koppeling van beugeltype
Tractietrommel
RIJDENDE MACHINE
Rijsnelheid, km/u (mph)
Rol (achter), mm (inch)
Rol (voor) (gegroefd of glad), mm (inch)
AFMETINGEN
Lengte (banden geplaatst), mm (inch)
Breedte (banden geplaatst), cm (inch)
Hoogte (banden geplaatst), cm (inch)
Gewicht (zonder GTC’s, tandwielaandrijving en
transportwiel, met opvanger), kg (lb)
GELUIDSNIVEAUS
Oor van de bestuurder
Meetstandaard
Geïnstalleerde hulpstukken

Luchtgekoeld, 4-takt
2,6 (3,5) bij 3.600 t/min
Linksom gezien vanaf de aszijde
Gekanteld tot 20 graden in alle richtingen
1.400 (± 150)
2.950 (± 150)
2,5 (4,5)
0,6 (1)
0,14 (0,25)

Luchtgekoeld, 4-takt
2,6 (3,5) bij 3.600 t/min
Linksom gezien vanaf de aszijde
Gekanteld tot 20 graden in alle richtingen
1.700 (± 100)
2.950 (± 150)
2,5 (4,5)
0,6 (1)
0,14 (0,25)

45,7 (18)
Min 3,2 (1/8) – Max. 22 (7/8)
Min 2,5 (7/64) – Max. 22 (7/8)
Min 2,0 (5/64) – Max. 22 (7/8)
N.v.t
Variabel met vijf standen. 11 messen is 4,1 (0,162), 4,6
(0,180), 5,6 (0,220), 9,7 (0,380), 12,2 (0,480); 14 messen is
3,2 (0,120), 3,6 (0,140), 4,4 (0,180), 7,6 (0,300), 9,6 (0,380)

55,9 (22)
Min 3,2 (1/8) – Max. 22 (7/8)
Min 2,5 (7/64) – Max. 22 (7/8)
Min 2,0 (5/64) – Max. 22 (7/8)
N.v.t
Variabel met vijf standen. 11 messen is 4,1 (0,162), 4,6
(0,180), 5,6 (0,220), 9,7 (0,380), 12,2 (0,480); 14 messen is
3,2 (0,120), 3,6 (0,140), 4,4 (0,180), 7,6 (0,300), 9,6 (0,380)

127 (5)
11 of 14 messen
Thermisch behandeld chroom-molybdeen-staal
2,5 (0,098) dik × 457 (18) lang

127 (5)
11 of 14 messen
Thermisch behandeld chroom-molybdeen-staal
3 (0,118) dik × 559 (22) lang

Gekoppeld aan maaikooi, rotatie in tegengestelde richting;
nylon met diameter van 60 (2 3/8)
Speciaal gehard koolstof-gereedschapsstaal; stervormig;
diameter 60 (2 3/8), 60 messen
Borstel op gelijk niveau met de maaihoogte;
GTC 0,8 (1/32) onder de maximale maaihoogte
Tandwiel aangedreven vanaf de maaikooias in
tegengestelde richting van maaikooi, rotatie drijft borstel
of verticaal snijelement van de GTC aan

Gekoppeld aan maaikooi, rotatie in tegengestelde richting;
nylon met diameter van 60 (2 3/8)
Speciaal gehard koolstof-gereedschapsstaal; stervormig;
diameter 60 (2 3/8), 75 messen
Borstel op gelijk niveau met de maaihoogte;
GTC 0,8 (1/32) onder de maximale maaihoogte
Tandwiel aangedreven vanaf de maaikooias in
tegengestelde richting van maaikooi, rotatie drijft borstel
of verticaal snijelement van de GTC aan

3,2 (7)
Polyethyleen

3,2 (7)
Polyethyleen

Riemspanning
Aan/uit
Aan/uit
Dubbel, aluminium

Riemspanning
Aan/uit
Aan/uit
Dubbel, aluminium

7,2 (4,5) met transportwielen bij 3.000 t/min
Aluminium, 190 (7,5) diameter
Machinaal bewerkt staal, 50 (2) diameter
(voor afstelling van de maaihoogte)

8,4 (5,2) met transportwielen bij 3.500 t/min
Aluminium, 190 (7,5) diameter
Machinaal bewerkt staal, 50 (2) diameter
(voor afstelling van de maaihoogte)

990 (39)
94,6 (37,25)
119 (47)
113 (249)

990 (39)
94,6 (37,25)
119 (47)
119 (262)

79 dBA
ISO 11201
GTC’s, maaikooien ingeschakeld

79 dBA
ISO 11201
GTC’s, maaikooien ingeschakeld

* Informatie over motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de motorfabrikant en mag alleen worden gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik zijn lager.
Raadpleeg de website van de motorfabrikant voor meer informatie.
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180SL

220SL

260SL

Luchtgekoeld, 4-takt, benzine
2,6 (3,5) bij 3.600 t/min
Linksom gezien vanaf de aszijde
Gekanteld tot 20 graden in alle richtingen
1.600 (± 100)
2.950 (± 150)
2,5 (4,5)
0,6 (1)
0,14 (0,25)

Luchtgekoeld, 4-takt, benzine
2,6 (3,5) bij 3.600 t/min
Linksom gezien vanaf de aszijde
Gekanteld tot 20 graden in alle richtingen
1.700 (± 100)
2.950 (± 150)
2,5 (4,5)
0,6 (1)
0,14 (0,25)

Luchtgekoeld, 4-takt, benzine
2,6 (3,5) bij 3.600 t/min
Linksom gezien vanaf de aszijde
Gekanteld tot 20 graden in alle richtingen
1.700 (± 100)
2.950 (± 150)
2,5 (4,5)
0,57 (1)
0,35 (0,6)

18 (45,7)
Min 1/8 (3,2) – Max 7/8 (22)
Min 7/64 (2,5) – Max 7/8 (22)
Min 5/64 (2,0) – Max 7/8 (22)
N.v.t
11 messen is 0,182 (4,62) met optionele ‘versnellings'–
set voor 0,155 (3,94); 14 messen is 0,141 (3,58)

22 (55,9)
Min 1/8 (3,2) – Max 7/8 (22)
Min 7/64 (2,5) – Max 7/8 (22)
Min 5/64 (2,0) – Max 7/8 (22)
N.v.t
11 messen is 0,182 (4,62) met optionele ‘versnellings'–
set voor 0,155 (3,94); 14 messen is 0,141 (3,58)

26 (66)
Min 1/8 (3,2) – Max.7/8 (22)
Min 7/64 (2,5) – Max 7/8 (22)
N.v.t
3/16 (4,8)
7 messen is 0,286 (7,26); 11 messen is 0,182 (4,62)

127 (5)
11 of 14 messen
Thermisch behandeld chroom-molybdeen-staal
2,5 (0,098) dik × 457 (18) lang

127 (5)
11 of 14 messen
Thermisch behandeld chroom-molybdeen-staal
2,5 (0,098) dik × 457 (18) lang

127 (5)
7 of 11 messen
Thermisch behandeld chroom-molybdeen-staal
0,118 (3) dik × 26 (660) lang

Gekoppeld aan maaikooi, rotatie in tegengestelde richting;
nylon met diameter van 60 (2 3/8)
Speciaal gehard koolstof-gereedschapsstaal; stervormig;
diameter 60 (2 3/8), 60 messen
Borstel op gelijk niveau met de maaihoogte;
GTC 0,8 (1/32) onder de maximale maaihoogte
Tandwiel aangedreven vanaf de maaikooias in
tegengestelde richting van maaikooi, rotatie drijft borstel
of verticaal snijelement van de GTC aan

Gekoppeld aan maaikooi, rotatie in tegengestelde richting;
nylon met diameter van 60 (2 3/8)
Speciaal gehard koolstof-gereedschapsstaal; stervormig;
diameter 60 (2 3/8), 60 messen
Borstel op gelijk niveau met de maaihoogte;
GTC 0,8 (1/32 ) onder de maximale maaihoogte
Tandwiel aangedreven vanaf de maaikooias in
tegengestelde richting van maaikooi, rotatie drijft borstel
of verticaal snijelement van de GTC aan

Gekoppeld aan maaikooi, rotatie in tegengestelde richting;
nylon met diameter van 60 (2 3/8)
Speciaal gehard koolstof-gereedschapsstaal; stervormig;
diameter 60 (2 3/8), 88 messen
Borstel op gelijk niveau met de maaihoogte;
GTC 0,8 (1/32) onder de maximale maaihoogte
Tandwiel aangedreven vanaf de maaikooias in
tegengestelde richting van maaikooi, rotatie drijft borstel
of verticaal snijelement van de GTC aan

6 (2,7)
Polyethyleen

6 (2,7)
Polyethyleen

8,2 (3,7)
Polyethyleen

Riemspanning
Aan/uit
Aan/uit
Dubbel, aluminium

Riemspanning
Aan/uit
Aan/uit
Dubbel, aluminium

Riemspanning
Aan/uit
Aan/uit
Dubbel, aluminium

7,2 (4,5) met transportwielen bij 3.000 t/min
Aluminium, 190 (7,5) diameter
Machinaal bewerkt staal, 2 (50) diameter (voor afstelling
van de maaihoogte)

7,2 (4,5) met transportwielen bij 3.000 t/min
Aluminium, 190 (7,5) diameter
Machinaal bewerkt staal, 2 (50) diameter (voor afstelling
van de maaihoogte)

7,2 (4,5) met transportwielen bij 3.000 t/min
Aluminium, 190 (7,5) diameter
Machinaal bewerkt staal, 2 (50) diameter (voor afstelling
van de maaihoogte)

940 (37)
84,5 (33,3)
119 (47)
204 (92,7)

940 (37)
84,5 (33,3)
119 (47)
219 (99,5)

940 (37)
105 (41,3)
119 (47)
237 (107,7)

82 dBA
ISO 11201
GTC’s, maaikooien ingeschakeld

82 dBA
ISO 11201
GTC’s, maaikooien ingeschakeld

84 dBA
ISO 11201
GTC’s, maaikooien ingeschakeld
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2550 E-CUT™ EN 2550

2750 E-CUT™ EN 2750

2500E E-CUT™ HYBRIDE PRECISIONCUT™ RIJDENDE GREENSMAAIER – DIESEL
MOTOR
Type
Maximaal nominaal vermogen volgens SAE J1995,
kW (pk)
Cilinderinhoud, kub. inch (cc)
Oliefilter
Inhoud brandstoftank, liters (gallon)
Hogedruk-smeersysteem
Laadsysteem en capaciteit dynamo
Startmotor en accutype
MACHINESPECIFICATIE
Banden voor/achter

Remsysteem
Remtype, cm (inch)
Maaisnelheid, km/u (mph)
Transportsnelheid, km/h (mph )
Snelheid achteruit, km/h (mph)
Bodemvrijheid met opvanger, cm (inch)
Inhoud hydrostatische aandrijving, liter (gallon)
Aandrijfwielen
Tractieaandrijving
Maaikooiaandrijving
Stroombron maaikooi
Bediening maaikooi
GEWICHTEN EN AFMETINGEN
Wielbasis, cm (inch)
Spoorbreedte, cm (inch)
Breedte maaistand, cm (inch)
Draaicirkel, niet-gemaaide cirkel, cm (inch)
Gewicht (alle vloeistoffen gevuld, geen bestuurder
of brandstof), kg (lb)
Hoogte, cm (inch)
MAAIEN
Aantal eenheden
Afmeting, inch (cm)
Backlappen

Maaifrequentie FoC, inch per mph (mm per km/u)

Vloeistofgekoelde driecilinder-dieselmotor
14,6 kW (19,9 pk) bij 3.000 t/min (Fase V)

Vloeistofgekoelde driecilinder-dieselmotor
14,6 (19,6) bij 3.000 t/min

60,6 (993)
Doorstroomfilter
29,5 (7,8) in een enkele tank
Standaard
Vliegwiel, 20 amp dynamo
Elektrisch (solnoid shift) en 12 volt, BCI-groep
40 onderhoudsvrij

60,6 (993)
Doorstroomfilter
20 (5,2)
Standaard
Vliegwiel, 55 amp dynamo
Elektrisch (solnoid shift) en 12 volt, BCI-groep
51 onderhoudsvrij

2550 E-CUT™: 18 × 10,5-10, 2-lply,
glad (weinig bodemverdichting);
20 × 10-10, 2-ply of 4-ply glad; of 20 × 10-10, ballontype;
of 20 × 10-10, 2-ply, grasband
2550: 19 × 10,5-10, 2-ply, glad (weinig bodemverdichting);
20 × 10-10, 2-ply of 4-ply glad; of 20 × 10-10, ballontype;
of 20 × 10-10, 2-laags, voor grasband
Enkel pedaal, schijfremmen voor 2 wielen
Dubbel, 15,2 (6)
2550 E-CUT™: 0 tot 7,1 (0 tot 4,4), verstelbare maaistop
2550: 0 tot 6,4 (0 tot 4), verstelbare maaistop
2550 E-CUT™: 0 – 12,9 (0 – 8)
2550: 0 – 13,7 (0 – 8,5)
0 – 4,8 (0 – 3)
10,2 (4)
28,8 (7,6)
Vóór – optioneel 3 wielen
Hydrostatisch, bediening met 2 pedalen
2550 E-CUT™: elektrisch
2550: hydraulisch
2550 E-CUT™: Dynamo, 48V, 100 Amp
2550: Tandwiel, drie delen

20 × 10-10 / 20 × 10-10 (glad, glad ballon, of grasband)

2550 E-CUT™: Gereguleerde spanning
2550: Elektrohydraulisch, één ventiel voor maaikooi aan/
uit en één ventiel voor omhoog/omlaag
129,5 (51)
101,5 (40)
157,5 (62)
45,7 (18)
637,3 (1.405)
194,6 (76,5) met rolbeugel
3 – Offset-maaikooiontwerp
Quick Adjust QA5 22 (55,9) zwevend
2550 E-CUT™: Standaard op machine, mogelijkheid variabel
af te stellen
2550: Standaard ingebouwd micro-leppen en
maaikooisnelheidsregeling
7 messen is 0,069 (1,08); 11 messen is 0,044 (0,69);
14 messen is 0,034 (0,54)

Voorrollen, inch (cm)

Optioneel 2 (5,1) glad, gegroefd of spiraal

Diameter maaikooi, inch (cm)
Afstelling ondermes
Maaihoogte, inch (mm)

5 (12,7)
Ondermes naar maaikooi
Met 2 inch (51 mm) voorrol: 0,078 tot 1,42 inch;
Met 3 inch (76,2 mm) voorroller: 0,16 tot 1,80 inch
7, 11 of 14
(1) Hydraulische cilinder voor twee voorste units, (1)
hydraulische cilinder voor middelste unit
Verstelbaar

Aantal messen
hefinrichting maaier
Maaikooisnelheid
GELUIDSNIVEAUS
met GTC’s en aangedreven borstels, ingeschakelde
maaikooien
Meetstandaard

2550: 82 dB(A) bij 3.175 t/min
2550 E-CUT™: 82 dB(A) bij 3.175 t/min
en 78 dB(A) bij verminderde 2.250 t/min
ISO 11201

Hendel met hand bediend, lamellenrem op 2 wielen
Schijf, 15,2 / 6
0 – 9,7 (6,0)
Afstelbaar via met wachtwoord beschermde TechControl-display
0 – 17,7 (11)
Afstelbaar via met wachtwoord beschermde TechControl-display
0 – 6,4 (0 – 4)
11,4 (4,5)
16,5 (4,4)
Vóór – optioneel 3 wielen
eHydro™ elektronisch bediende hydraulische tractiepomp
2750 E-CUT™: elektrisch
2750: hydraulisch
2750 E-CUT™: 56V, 100 amp dynamo en onafhankelijke
maaikooimotoren
2750: tandwielpomp
2750: Proportionele hydraulische maaiklep, elektronisch bediend
2750 E-CUT™: Onafhankelijke elektronische maairegelaars

130 (51,2)
157,2 (61,9)
157,5 (62)
45,7 (18)
2750 – 616 (1.355)
2750 E-CUT™ – 641 (1.410)
197,1 (77,6)
3
Quick Adjust QA5 22 (55,9) zwevend
Inschakeling/uitschakeling en t/min bediend met
door wachtwoord beveiligde TechControl-display.
7 messen is 0,069 (1,08); 11 messen is 0,044 (0,69);
14 messen is 0,034 (0,54) Afstelbaar door met wachtwoord
beveiligde TechControl-display
keuze uit 2 (5), 2,5 (6,25) and 3 (7,5) inch diameter glad, gegroefd
of spiraal
5 (12,7)
Ondermes naar maaikooi
Met 2 inch (51 mm) voorrol: 0,078 tot 1,42 inch;
Met 3 inch (76,2 mm) voorroller: 0,16 tot 1,80 inch
7, 11 of 14
3 onafhankelijke hydraulische cilinders
Verstelbaar met door wachtwoord beveiligde TechControl-display
2750 – 83 dB(A) Max modus, 82 dB(A) Ecomodus
2750 E-CUT™ – 83 dB(A) Max modus, 81 dB(A) Ecomodus
ISO 11201

79

6080A

6500A

6700A

Driecilinder dieselmotor
18,6 (24,7) bij 3.000 t/min (Fase V)

Driecilinder dieselmotor
18,6 (24,7) bij 3.000 t/min (Fase V)

Driecilinder dieselmotor
18,6 (24,7) bij 3.000 t/min (Fase V)

77,3 (1.267)
Indirect
Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan
de voorkant van de machine voor optimale
koeling

77,3 (1.267)
Indirect
Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan
de voorkant van de machine voor optimale
koeling

77,3 (1.267)
Indirect
Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan
de voorkant van de machine voor optimale
koeling

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Enkele tandwielpomp
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14 – 12 gladde aandrijfbanden en
24 × 13 – 12 gladde stuurbanden
10
Interne hydraulische natte schijfremmen
met dynamische remwerking via een
hydrostatisch gesloten systeem.
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Enkele tandwielpomp
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14 – 12 gladde aandrijfbanden en
24 × 13 – 12 gladde stuurbanden
10
Interne hydraulische natte schijfremmen
met dynamische remwerking via een
hydrostatisch gesloten systeem,
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Enkele tandwielpomp
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14 – 12 gladde aandrijfbanden en
24 × 13 – 12 gladde stuurbanden
10
Interne hydraulische natte schijfremmen
met dynamische remwerking via een
hydrostatisch gesloten systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

Handgas met rechterhand van de
bestuurder
2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte schijfremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem;
indien geïnstalleerd, AWD voor maaien en
transport�
Bediend met de linkervoet, voor
eenvoudige afstelling
Ja

Handgas met rechterhand van de
bestuurder
2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte schijfremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem;
indien geïnstalleerd, AWD voor maaien en
transport�
Bediend met de linkervoet, voor
eenvoudige afstelling
Ja

Handgas met rechterhand van de
bestuurder
2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte schijfremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem;
indien geïnstalleerd, AWD voor maaien en
transport�
Bediend met de linkervoet, voor
eenvoudige afstelling
Ja

5
QA5 quick adjust 18 inch
80 (203)
0,078 – 1,125 (2,0 – 28,5)

5
QA5 quick adjust 21 inch
100 (254)
0,078 – 1,125 (2,0 – 28,5)

5
QA7 quick adjust 21 inch
100 (254)
0,25 – 2 (6,3 – 50,8)

0,044 (0,69)
0,069 (1,082)
–
–
2 (5,1) voor en achter; 3 (7,6) optioneel;
2,5 (6,3) voor optioneel
5 (12,7)

0,044 (0,69)
0,069 (1,082)
–
–
2 (5,1) voor en achter; 3 (7,6) optioneel;
2,5 (6,3) voor optioneel
5 (12,7)

–
–
0,067 (1,06)
0,084 (1,33)
3 (7,6)

85 (216)
120 (305)
91 (232)
92 (233)

86 (218)
121 (307)
85 (218)
112 (285)

86 (218)
121 (307)
86 (219)
113 (287)

0 – 12,9 (0 – 8)
0 – 16,1 (0 – 10)
0 – 10 (0 – 6)

0 – 12,9 (0 – 8)
0 – 16,1 (0 – 10)
0 – 10 (0 – 6)

0 – 12,9 (0 – 8)
0 – 16,1 (0 – 10)
0 – 10 (0 – 6)

PRECISIONCUT™-FAIRWAYMAAIER
MOTOR
Type
Maximaal nominaal vermogen volgens
SAE J1995, kW (pk)
Cilinderinhoud, kub. inch (cc)
Injectie
Luchtfilter
Brandstof
Koelsysteem
VOERTUIG
Tractieaandrijving
Maaikooi-aandrijfpomp
Besturing
Wielen en banden
Bodemdruk, psi
Remmen
Rolbeugel
BEDIENINGSELEMENTEN
Gasbediening
Vooruit/achteruit
Hefinrichting maaier
Parkeerrem
Stoel
PTO
3WD
Verstelbare stuurkolom
TechControl-display
MAAIER
Aantal eenheden
Afmeting, inch (cm)
Totale maaibreedte, inch (cm)
Maaihoogte, inch (mm)
MAAIFREQUENTIE (FOC)
11 messen QA7, inch/mph (mm/km/u)
7 messen QA7, inch/mph (mm/km/u)
10 messen QA7, inch/mph (mm/km/u)
8 messen QA7, inch/mph (mm/km/u)
Rollen, inch (cm)
Diameter maaikooi (standaard maaieenheid), inch (cm)
AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel, inch (cm)
Lengte met opvangers, inch (cm)
Transportbreedte, inch (cm)
Breedte maaistand, inch (cm)
RIJSNELHEID
Maaien, km/u (mph)
Transport, km/u (mph)
Achteruit, km/u (mph)

7 (17,8)

80

6080A E-CUT™ EN 6500A E-CUT™

7500A E-CUT™

8000A E-CUT™

Driecilinder-diesel met directe inspuiting en
turbo
27,3 (37,1) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
31 (42,1) bij 2.800 t/min (Fase V)
91,6 (1.496) (Fase IIIA)/
95,69 (1.568) (Fase V)

Driecilinder-diesel met directe inspuiting en
turbo
27,3 (37,1) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
31 (42,1) bij 2.800 t/min (Fase V)
91,6 (1.496) (Fase IIIA)/
95,69 (1.568) (Fase V)

Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan de
voorkant van de machine voor optimale koeling

Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan de
voorkant van de machine voor optimale koeling

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Met riem door de motor (Fase V) aangedreven
dynamo van 48 V, 180 A
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14 – 12 gladde aandrijfbanden en
24 × 13 – 12 gladde stuurbanden
10
Interne hydraulische natte schijfremmen met
dynamische remwerking via een hydrostatisch
gesloten systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Met riem door de motor (Fase V) aangedreven
dynamo van 48 V, 180 A
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14-12 turf

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Met riem door de motor (Fase V) aangedreven
dynamo van 48 V, 180 A
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder

10
Interne hydraulische natte schijfremmen met
dynamische remwerking via een hydrostatisch
gesloten systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

10
Interne hydraulische natte schijfremmen met
dynamische remwerking via een hydrostatisch
gesloten systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

Handgas met rechterhand van de bestuurder

Handgas met rechterhand van de bestuurder
(Fase III A); automatische bediening met
AutoPedal™-voetpedalen; handmatige
bediening via de TechControl-display (Fase V)
2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte lamellenremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
(Optioneel) GRIP All-Wheel Driveaandrijfsysteem; 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
Ja

Handgas met rechterhand van de bestuurder

E-CUT™ HYBRID-FAIRWAYMAAIER
MOTOR
Type

Driecilinder dieselmotor

Maximaal nominaal vermogen
volgens SAE J1995, kW (pk)
Cilinderinhoud, kub. inch (cc)

18,6 (24,7) bij 3.000 t/min (Fase V)

Injectie
Luchtfilter
Brandstof
Koelsysteem

indirect
Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan de
voorkant van de machine voor optimale koeling

VOERTUIG
Tractieaandrijving
Maaikooiaandrijving
Besturing
Aandrijfbanden voor
Bodemdruk, psi
Remmen
Rolbeugel
BEDIENINGSELEMENTEN
Gasbediening

Vooruit/achteruit
Hefinrichting maaier
Parkeerrem
Stoel
PTO
3WD
(6080A E-CUT™, 6500A E-CUT™)
4WD
(7500A E-CUT™, 8000A E-CUT™)
Verstelbare stuurkolom
TechControl-display
MAAIER
Aantal eenheden
Afmeting, inch (cm)
Totale maaibreedte, cm (inch)
Maaihoogte, inch (mm)
MAAIFREQUENTIE (FOC)
11 messen QA5,
inch/mph (mm/km/u)
7 messen QA5,
inch/mph (mm/km/u)
Rollen, inch (cm)
Diameter maaikooi (standaard
maaiunit), inch (cm)
AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel, inch (cm)
Lengte met opvangers, inch (cm)
Transportbreedte, inch (cm)
Breedte maaistand, inch (cm)
RIJSNELHEID
Maaien, km/u (mph)
Transport, km/u (mph)
Achteruit, km/u (mph)

77,3 (1.267)

2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte schijfremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem; indien
geïnstalleerd, AWD voor maaien en transport.

Bediend met de linkervoet, voor eenvoudige
aanpassing
Ja

2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte lamellenremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem; AWD
voor maaien en transport. Het hydraulische
systeem koppelt wielmotoren aan elkaar voor
een uitstekende tractie�
Bediend met de linkervoet voor eenvoudige
aanpassing
Ja

5
QA5 quick adjust 18 inch
6080A E-CUT™: 203 (80)
6500A E-CUT™: 254 (100)
0,078 – 1,125 (2,0 – 28,5)

5
Quick Adjust QA5 22 (55,9)
254 (100)

5
Quick Adjust QA5 18 (45,7)
203 (80)

0,078 – 1,125 (2,0 – 28,5)

0,078 – 1,125 (2 – 28,5) optioneel ondermes
vereist voor de laagste maaihoogte en rol
van 3 inch voor de hoogste

0,044 (0,69)

0,044 (0,69)

- (Fase IIIA)/0,044 (0,69) (Fase V)

0,069 (1,082)

0,069 (1,082)

0,069 (1,09)

2 (5,1) voor en achter; 3 (7,6) optioneel;
2,5 (6,3) voor optioneel
5 (12,7)

2 (5,1) voor en achter; 3 (7,6) optioneel;
2,5 (6,3) voor optioneel
5 (12,7)

2 (5,1) voor en achter; 3 (7,6) optioneel;
2,5 (6,3) voor optioneel
5 (12,7)

6080A E-CUT™: 85 (216)
6500A E-CUT™: 86 (218)
6080A E-CUT™: 120 (305)
6500A E-CUT™: 121 (307)
6080A E-CUT™: 91 (232)
6500A E-CUT™: 85 (218)
6080A E-CUT™: 92 (233)
6500A E-CUT™: 112 (285)

87 (220)

83 (210,8)

127 (323)

115 (292)

87 (221) (Fase IIIA)/113 (287) (Fase III V)

91 (231) (Fase III A)/89 (226) (Fase V)

113 (287) (Fase IIIA)/116 (295) (Fase III V)

93 (236)

0 – 12,9 (0 – 8)
0 – 16,1 (0 – 10)
0 – 10 (0 – 6)

0 – 12,8 (0 – 8,0)
0 – 18,5 (0 – 11,5)
0 – 6,4 (0 – 5,0)

0 – 10 (0 – 6)
0 – 14 (0 – 9)
0 – 6,4 (0 – 5)

81

7500A

7700A

8700A

Driecilinder-diesel met directe inspuiting
en turbo

Driecilinder-diesel met directe inspuiting
en turbo

27,3 (37,1) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
31 (42,1) bij 2.800 t/min (Fase V)
91,6 (1.496) (Fase IIIA)/
95,69 (1.568) (Fase V)
Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof (Fase III A)/
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan de
voorkant van de machine voor optimale koeling
(Fase V)

27,3 (37,1) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
31 (42,1) bij 2.800 t/min (Fase V)
91,6 (1.496) (Fase IIIA)/
95,69 (1.568) (Fase V)
Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof; plaatsing aan
de voorkant van de machine voor optimale
koeling

Viercilinder dieselmotor met directe inspuiting
(Fase III A)/viercilinder dieselmotor met
turbolading en directe inspuiting (Fase V)
36,2 (49,2) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
41,1 (55,9) bij 2.800 t/min (Fase V)
134 (2.189) (Fase IIIA)/
127,06 (2.091) (Fase V)
Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan de
voorkant van de machine voor optimale koeling

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Tandemtandwielpomp
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14-12 turf
10
Interne hydraulische natte schijfremmen met
dynamische remwerking via een hydrostatisch
gesloten systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Tandemtandwielpomp
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14-12 turf
20 × 12-10 turf
10
Interne hydraulische natte schijfremmen met
dynamische remwerking via een hydrostatisch
gesloten systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Tandemtandwielpomp
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14-12 turf
20 × 12-10 turf
10
Interne hydraulische natte schijfremmen met
dynamische remwerking via een hydrostatisch
gesloten systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm

Handgas met rechterhand van de bestuurder
(Fase III A); automatische bediening met
AutoPedal-voetpedalen; handmatige
bediening via de TechControl-display (Fase V)
2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte lamellenremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
(Optioneel) GRIP All-Wheel Driveaandrijfsysteem; 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
Ja

Handgas met rechterhand van de bestuurder
(Fase III A); automatische bediening met
AutoPedal-voetpedalen; handmatige
bediening via de TechControl-display (Fase V)
2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte lamellenremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
(Optioneel) GRIP All-Wheel Driveaandrijfsysteem; 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
Ja

Handgas met rechterhand van de bestuurder
(Fase III A); automatische bediening met
AutoPedal-voetpedalen; handmatige
bediening via de TechControl-display (Fase V)
2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte lamellenremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
(Optioneel) GRIP All-Wheel Driveaandrijfsysteem; 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
Ja

5
Quick Adjust QA5 22 (55,9)
100 (254)
0,078 – 1,125 (2,0 – 28,5)
2 (5,1) voor en achter; 3 (7,6) optioneel;
2,5 (6,3) voor optioneel
5 (12,7)

5
Quick Adjust QA7 22 (55,9)
100 (254)
0,25 – 2,0 (6,3 – 50,8)
3 (7,6)

5
Quick Adjust QA7 22 (55,9)
100 (254)
0,25 – 2,0 (6,3 – 50,8)
3 (7,6)

7 (17,8)

7 (17,8)

0,044 (0,69)

–

–

0,069 (1,082)

–

–

–

0,067 (1,06)

0,067 (1,06)

–

0,084 (1,33)

0,084 (1,33)

87 (220)
127 (323)
87 (221)
113 (287)

87 (220)
111 (283)
127 (323)
87 (221)
113 (287)

87 (220)
111 (283)
127 (323)
87 (221)
113 (287)

0 – 12,8 (0 – 8,0)
0 – 18,5 (0 – 11,5)
0 – 6,4 (0 – 5,0)

0 – 12,8 (0 – 8,0)
0 – 20,12 (0 – 12,5)
0 – 6,4 (0 – 5,0)

0 – 12,8 (0 – 8,0)
0 – 20,12 (0 – 12,5)
0 – 6,4 (0 – 5,0)

PRECISIONCUT™-FAIRWAYMAAIER
MOTOR
Type
Maximaal nominaal vermogen
volgens SAE J1995, kW (pk)
Cilinderinhoud, kub. inch (cc)
Luchtfilter
Brandstof
Koelsysteem

VOERTUIG
Tractieaandrijving
Maaikooi-aandrijfpomp
Besturing
Aandrijfbanden voor
Achterbanden
Bodemdruk, psi
Remmen
Rolbeugel
BEDIENINGSELEMENTEN
Gasbediening

Vooruit/achteruit
Hefinrichting maaier
Parkeerrem
Stoel
PTO
Vierwielaandrijving

Verstelbare stuurkolom
TechControl-display
MAAIER
Aantal eenheden
Afmeting, inch (cm)
Totale maaibreedte, inch (cm)
Maaihoogte, inch (mm)
Rollen, inch (cm)
Diameter maaikooi (standaard
maai-eenheid), inch (cm)
MAAIFREQUENTIE(FOC)
11 messen QA7,
inch/mph (mm/km/u)
7 messen QA7,
inch/mph (mm/km/u)
10 messen QA7,
inch/mph (mm/km/u)
8 messen QA7,
inch/mph (mm/km/u)
AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel, inch (cm)
Lengte, inch (cm)
Lengte met opvangers, inch (cm)
Transportbreedte, inch (cm)
Breedte maaistand, inch (cm)
RIJSNELHEID
Maaien, km/u (mph)
Transport, km/u (mph)
Achteruit, km/u (mph)

82

8900A

2653B

PRECISIONCUT™-FAIRWAYMAAIER
MOTOR
Type
Maximaal nominaal vermogen
volgens SAE J1995, kW (pk)
Cilinderinhoud, kub. inch (cc)
Luchtfilter
Brandstof
Koelsysteem
VOERTUIG
Tractieaandrijving
Maaikooi-aandrijfpomp
Besturing
Aandrijfbanden voor
Achterbanden
Bodemdruk, psi
Remmen
Rolbeugel
BEDIENINGSELEMENTEN
Gasbediening
Vooruit/achteruit
hefinrichting maaier
Parkeerrem
Stoel
PTO
Vierwielaandrijving

Verstelbare stuurkolom
TechControl-display
MAAIER
Aantal eenheden
Afmeting, inch (cm)
Totale maaibreedte, inch (cm)
Maaihoogte, inch (mm)
Rollen, inch (cm)
Diameter maaikooi (standaard
maai-eenheid), inch (cm)
MAAIFREQUENTIE (FOC)
11 messen QA5,
inch/mph (mm/km/u)
7 messen QA7,
inch/mph (mm/km/u)
10 messen QA7,
inch/mph (mm/km/u)
8 messen QA7,
inch/mph (mm/km/u)
AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel, inch (cm)
Lengte, inch (cm)
Lengte met opvangers, inch (cm)
Transportbreedte, inch (cm)
Breedte maaistand, inch (cm)
RIJSNELHEID
Maaien, km/u (mph)
Transport, km/u (mph)
Achteruit, km/u (mph)

Viercilinder dieselmotor met directe inspuiting
(Fase III A)/viercilinder dieselmotor met
turbolading en directe inspuiting (Fase V)
36,7 (49,2) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
41,1 (55,9) bij 2.800 t/min (Fase V)
134 (2.189) (Fase IIIA)/
127,06 (2.091) (Fase V)
Tweetraps droog element
Diesel
Centrifugaalpomp voor vloeistof. Pomp aan de
voorkant van de machine voor optimale
koeling
eHydro™ elektronisch geregelde
hydrostatische pomp naar de wielmotoren
Tandemtandwielpomp
Hydraulische stuurbekrachtiging met
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 14-12 turf
20 × 12-10 turf
10
Interne hydraulische natte schijfremmen met
dynamische remwerking via een hydrostatisch
gesloten systeem
Standaard; voldoet aan ISO 21299-norm
Handgas met rechterhand van de bestuurder
2 pedalen
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
voor de interne natte schijfremmen
Geveerde stoel met veiligheidsgordels en
armleuning; voor- en achteruit verstelbaar;
gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™
(Optioneel) GRIP All-Wheel Driveaandrijfsysteem; 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
Ja
5
Quick Adjust QA7 26 (66) of 30 (76)
114 (289,5) of 130 (330,2)
0,25 – 2,0 (6,3 – 50,8)
3 (7,6)
7 (17,8)

–
–
0,067 (1,06)
0,084 (1,33)

87 (220)
111 (283)
127 (323)
QA7 met 26 (66) is 86,38 (219,4)
of met 30 (76) is 93,90 (238,5),
achter 86,85 (220,6)
QA7 met 26 (66) is 129 (327,5)
of met 30 (76) is 145 (369,5)
0 – 12,8 (0 – 8,0)
0 – 20,12 (0 – 12,5)
0 – 6,4 (0 – 5,0)

PRECISIONCUT™-TRIM- EN -SURROUNDSMAAIER
MOTOR
Type
Maximaal nominaal vermogen
volgens SAE J1995, kW (pk)
Cilinderinhoud, kub. inch (cc)
Luchtfilter
Koelsysteem
VOERTUIG
Tractieaandrijving
Maaikooi-aandrijfpomp
Inhoud hydraulisch systeem,
Amerikaanse gallon (l)
Inhoud brandstoftank,
Amerikaanse gallon (l)
Besturing
Voorband
Achterband
Remsysteem

Driecilinder-dieselmotor met indirecte inspuiting
14,6 kW (19,9 pk) bij 3.000 t/min (Fase V)
60,6 (993)
Tweetraps, verstoppingsindicator
Vloeistof
Hydrostatische driewielaandrijving, gelijke tractie
naar alle wielen
Versnelling
4,6 (20,8)
6,2 (28)
HYDRAULISCHE STUURBEKRACHTIGING
20 × 10-10 turf
20 × 10-8 turf
Schijfremmen op 2 wielen; handbediende parkeerrem;
dynamisch remmen via het aandrijfsysteem met
gesloten lus

BEDIENINGSELEMENTEN
Heffen en laten zakken van de
Eentoetsbediening, handbediend
maaiunits
Parkeerrem
Hand
PTO
Elektrisch geschakeld
Gasbediening
Hand
Hydrostatische snelheidsregeling Voet
Ontsteking
Contactslot, automatische gloeibougie
Heffen maaier
Handhendel
INSTRUMENTATIE
Stoel
Luxe geveerde stoel, voor- en achteruit verschuifbaar
Parkeerrem
mechanisch
Verstelbare stuurkolom
n.v.t.
Temperatuur motorkoelvloeistof Waarschuwingsledlampje
ELEKTRISCHE EN VEILIGHEIDSVERGRENDELINGEN
Diagnose
Ingebouwde diagnostiek met de White Box-regelaar
en Sit on Seat Diagnostics (SOS)
Veiligheidsvergrendelingsschake- Neutrale-startschakelaar,
laars
bestuurderaanwezigheidsschakelaar (in de stoel),
maai/transport-schakelaar, parkeerremschakelaar
AFMETINGEN EN GEWICHT
Hoogte met rolbeugel, inch (cm)
82 (208,3)
Spoorbreedte, inch (cm)
52 (132)
Breedte maaistand, inch (cm)
72 of 84 (183 of 213)
Wielbasis, inch (cm)
55 (140)
Draaicirkel, niet-gemaaide cirkel, 20 (50,8)
inch (cm)
Lengte, inch (cm)
93 (236)
Gewicht (volledig gevuld met
Volledig gevuld met vloeistoffen, geen bestuurder,
vloeistoffen, geen bestuurder,
geen brandstof, maaiunits van 26 inch omhoog:
geen brandstof), maaiunits van
863,1 (1.903)
26 inch in geheven stand, kg (lb)
RIJSNELHEID
Maaisnelheid, km/u (mph)
0 – 8 (0 – 5)
Transportsnelheid, km/h (mph )
0 – 13,7 (0 – 8,5)
Snelheid achteruit, km/h (mph)
0 – 4,8 (0 – 3)
MAAIEENHEDEN
Aantal
Maaieenheden met drie maaikooien
Afmeting, inch (cm)
Quick Adjust QA7 26 (66) of QA7 30 (76)
Aantal messen
5 of 8
Leppen
Standaard
Maaibreedte, inch (cm)
72 (183) met 26 inch QA7 maai-eenheid;
84 (213) met 30 inch QA7 maai-eenheid
MAAIFREQUENTIE
Maai-eenheid met vijf messen,
0,201 (3,17)
inch/mph (mm/kmh)
Maai-eenheid met acht messen,
0,126 (1,99)
inch/mph (mm/kmh)
Voorrollen, inch (cm)
3 (7,6) gegroefd, dicht of spiraal (optioneel)
Diameter maaikooi, inch (cm)
7 (17,8)
Afstelling ondermes
Maaikooi naar ondermes
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MOTOR
Type

7200A

7400A

PRECISIONCUT™-TRIM- EN -SURROUNDSMAAIER

TERRAINCUT™-TRIM- EN -SURROUNDSMAAIER

Driecilinder-dieselmotor met indirecte inspuiting

Maximaal nominaal vermogen
volgens SAE J1995, kW (pk)
Cilinderinhoud, kub. inch (cc)

18,4 (24,7) bij 3.000 t/min (Fase V)
77,3 (1.267)

Driecilinder dieselmotor met directe inspuiting (Fase III A)/
driecilinder dieselmotor met turbolading en directe inspuiting (Fase V)
27,3 (37,1) bij 2.600 tpm (Fase III A)/
31 (42,1) bij 2.800 tpm (Fase V)
77,5 (1.267) (Fase III A)/95,69 (1.568) (Fase V)

Luchtfilter
Koelsysteem

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

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

eHydro™ elektronisch geregelde hydrostatische pomp naar de
wielmotoren met standaard GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem
–
Versnelling
37,8 (10)

eHydro™ elektronisch geregelde hydrostatische pomp naar de
wielmotoren met standaard GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem
Versnelling
–
45,4 (12)

45,4 (12)

45,4 (12)

Hydraulische stuurbekrachtiging met dubbelwerkende stuurcilinder
24 × 12-12 Turf Trac
24 × 12 – 12 Multi Trac
15 psi
Interne hydraulische natte schijfremmen
Luxe geveerde stoel met veiligheidsgordels; in afwachting van ISO
21299-certificering

Hydraulische stuurbekrachtiging met dubbelwerkende stuurcilinder
24 × 12-12 Turf Trac
24 × 12 – 12 Multi Trac
14 psi
Interne hydraulische natte schijfremmen
Standaard; in afwachting van ISO 21299-certificering

Eentoetsbediening
Keuzeschakelaar en schakelaar voor in-/uitschuiven
Handgas
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
Starten met sleutel
Schakelaar op CommandARM™
Machinewaarschuwingen, ingebouwde elektrische diagnostiek,
onderhoudstimers, instellingen voor maai- en transportsnelheid,
draaisnelheid, LoadMatch™

Eentoetsbediening
Keuzeschakelaar en schakelaar voor in-/uitschuiven
Handgas
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™
Starten met sleutel
Schakelaar op CommandARM™
Machinewaarschuwingen, ingebouwde elektrische diagnostiek,
onderhoudstimers, instellingen voor maai- en transportsnelheid,
draaisnelheid, LoadMatch™

Verstelbare stuurkolom
Vooruit/achteruit
AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel, inch (cm)
Lengte, inch (cm)
Breedte, inch (cm)

Luxe geveerde stoel met veiligheidsgordels, voor- en achteruit
verstelbaar; gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™ voor de interne natte
lamellenremmen
Voetbediend
Twee pedalen

Luxe geveerde stoel met veiligheidsgordels, voor- en achteruit
verstelbaar; gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™ voor de interne natte
lamellenremmen
Voetbediend
Twee pedalen

84 (213,4)
133 (338)
68 (173); 72 (183) breedte naar behoefte

Wielbasis, inch (cm)
Maaien, km/u (mph)
Transport, km/u (mph)
Achteruit, km/u (mph)
Gewicht, zonder bestuurder, kg (lb)

62 (157,5)
0 – 10 (0 – 6)
0 – 14 (0 – 9)
0 – 10 (0 – 6)
1.039 (2.290) – maaiunits neergelaten

84 (213,4)
133 (338)
70,5 (179) met een maaibreedte van 68 (173);
76,5 (194,3) met een maaibreedte van 74 (188)
62 (157,5)
0 – 10 (0 – 6)
0 – 14 (0 – 9)
0 – 6,4 (0 – 5)
1.216 (2.680) dekken omhoog; 1.016 (2.240) dekken omlaag (Fase III A)/
1.252 (2.760) dekken omhoog; 1.045 (2.305) dekken omlaag (Fase V)

VOERTUIG
Tractieaandrijving
Aandrijfpomp voor maaiunits
Maaikooi-aandrijfpomp
Inhoud hydraulisch systeem,
liter (gallon)
Inhoud brandstoftank,
liters (gallon)
Besturing
Aandrijfbanden voor
Stuurinrichting banden
Bodemdruk, psi
Remmen
Rolbeugel met veiligheidsgordels
BEDIENINGSELEMENTEN
Breedte naar behoefte
Voordekverschuiving voor trimmen
Gasbediening
Hefinrichting maaier
PTO
Ontsteking
Werklampen
Dashboard
BESTUURDERSOMGEVING
Stoel
Parkeerrem

MAAIER
Aantal
Afmeting, inch (cm)
Aantal messen
Backlappen
Breedte naar behoefte, inch (cm)
Maaihoogte, inch (cm)
MAAIFREQUENTIE (FOC)
Maaiunit met vijf messen,
inch/mph (mm/kmu)
Maaiunit met acht messen,
inch/mph (mm/kmu)
Voorrollen, inch (cm)
Diameter maaikooi, inch (cm)
Afstelling ondermes

Maaieenheden met drie maaikooien
Quick Adjust QA7 26 (66) of QA7 30 (76)
5 of 8
Standaard; drukgevoelige stromings-compensatie backlap-klep voor
constant maaikooi-toerental, manuele verstelling maaikooi-toerental
68 (173) – 72 (183) met 26 inch QA7 maai-eenheid;
80 (203) – 84 (213) met 30 inch QA7 maai-eenheid
0,35 – 2,48 (0,9 – 6,3)

3 roterende maaidekken; zonder gereedschap verstelbare maaihoogte
27 (68,6)
1 per dek (in totaal 3)
–

0,201 (3,17)

–

0,126 (1,99)

–

3 (7,6) gegroefd, dicht of spiraal (optioneel)
7 (17,8)
Maaikooi naar ondermes

–
–
–

68 (173) of 74 (188); breedte-naar-behoefte-systeem
0,75 – 4 (1,9 – 10,2) geen afstelgereedschap (Fase III A)/
1 – 4 (2,54 – 10,2) geen afstelgereedschap, 0,25 (0,6) stappen (Fase V)

84

8800A

9009A

TERRAINCUT™-ROUGHMAAIER
MOTOR
Type
Maximaal nominaal vermogen
volgens SAE J1995, kW (pk)
Cilinderinhoud, kub. inch (cc)
Luchtfilter
Koelsysteem
VOERTUIG
Tractieaandrijving

Maaidekaandrijfpomp
Maaidekaandrijving
Inhoud hydraulisch systeem,
liter (gallon)
Inhoud brandstoftank,
liters (gallon)
Besturing
Aandrijfbanden voor
Stuurinrichting banden
Bodemdruk, psi
Remmen

Viercilinder dieselmotor met directe inspuiting (Fase III A)/
viercilinder dieselmotor met turbolading en directe inspuiting (Fase V)
36,2 (49,2) bij 2.600 t/min (Fase III A)/
41,1 (55,9) bij 2.800 t/min (Fase V)
134 (2.189) (Fase IIIA)/127,06 (2.091) (Fase V)
Tweetraps droog element
Centrifugaalpomp voor vloeistof (Fase III A)/
Centrifugaalpomp voor vloeistof.
Pomp aan de voorkant van de machine voor optimale koeling (Fase V)

Viercilinder dieselmotor met turbolading en directe inspuiting
(voldoet aan Fase III B)
41,1 (55,9) bij 2.800 t/min (Fase V)

eHydro™ elektronisch geregelde hydrostatische pomp naar de
wielmotoren met standaard GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem
(Fase III A)/eHydro™ elektronisch geregelde hydrostatische pomp naar
de wielmotoren (Fase V)
Tandemtandwielpomp
Direct gekoppelde hydraulische tandwielmotor
45,4 (12)

eHydro™ servobediende hydraulische tractiepomp

61,7 (16)

60,6 (16)

Hydraulische stuurbekrachtiging met dubbele stang en
dubbelwerkende stuurcilinder
26 × 12 – 12 Multi Trac
20 × 12 × 10 – 8 turf
12 – 18 psi
Interne hydraulische natte schijfremmen

Hydraulische stuurbekrachtiging met dubbele stang en
dubbelwerkende stuurcilinder
26,5 × 12 – 12 Ultra Trac
20 × 12 × 10 – 8 turf
12 – 18
Interne hydraulische natte schijfremmen met dynamische remwerking
via een hydrostatisch gesloten systeem
Standaard, ISO 21299
1.814 (4.000)

Rolbeugel met veiligheidsgordels
Standaard, ISO 21299
Bedrijfsgewicht nat (maaieenheden 1.542 (3.400)
omhoog), kg (lb)
Verkrijgbare opties
Zonnedak, mulchmes, hoge messen, rolschraper achter
BEDIENINGSELEMENTEN OP DE COMMANDARM™ VAN DE BESTUURDER
Gasbediening
Handgas met rechterhand van de bestuurder (Fase III A)/Geen
gashendel; automatische bediening met AutoPedal-voetpedalen;
handmatige bediening via de TechControl-display (Fase V)
Hefinrichting maaier
Eentoetsbediening, enkele hendel
PTO
Elektrische schakelaar op CommandARM™ voor snelle overgang van
maaien naar transport
Vierwielaandrijving
Standaard GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem; altijd ingeschakeld
voor maaien of transport
Remmen
Elektrische schakelaar op CommandARM™ voor de interne natte
schijfremmen
BEDIENINGSELEMENTEN
Stoel
Luxe vering
Parkeerrem
Verstelbare stuurkolom
Vooruit/achteruit
Bestuurdersdisplay

AFMETINGEN
Hoogte met rolbeugel, inch (cm)
Lengte, inch (cm)
Breedte, inch (cm)
Maaibreedte, inch (cm)
Maaien, km/u (mph)
Transport, km/u (mph)
Achteruit, km/u (mph)
MAAIEENHEDEN
Breedte maaidek, inch (cm)
Maaihoogtebereik, inch (cm)
Constructie maaidek
Diameter achterrol, inch (cm)
Voorrollen, inch (cm)

127,6 (2.091)
Tweetraps droog element
Centrifugaalpomp voor vloeistof; plaatsing aan de voorkant van de
machine voor optimale koeling

Tandemtandwielpomp
Direct gekoppelde hydraulische tandwielmotor
45,4 (12)

Zonnedak, mulchmes, hoge messen, rolschraper achter
Geen versnellingshendel; automatische bediening met AutoPedalvoetpedalen; handmatig via het TechControl-display
Eentoetsbediening, enkele hendel
Elektrische schakelaar op CommandARM™ voor snelle overgang van
maaien naar transport
Standaard GRIP All-Wheel Drive-aandrijfsysteem;
altijd ingeschakeld voor maaien of transport
Elektrische schakelaar op CommandARM™ voor de interne natte
schijfremmen

Elektrische schakelaar op CommandARM™ voor de interne natte
schijfremmen
Bediend met de linkervoet, voor eenvoudige aanpassing
Twee pedalen
TechControl-display: Bevindt zich op de 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 Cruisecontrol; aanpassing daalsnelheid maaiunit;
ALLE instellingen zijn beveiligd met een wachtwoord

Geveerde stoel met veiligheidsgordels en armleuning; voor- en
achteruit verstelbaar; gewichts- en onderrugverstelling
Elektrische schakelaar op CommandARM™ voor de interne natte
schijfremmen
Bediend met de linkervoet, voor eenvoudige aanpassing
Twee pedalen
TechControl-display: Bevindt zich op de 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 Cruisecontrol; aanpassing daalsnelheid maaiunit;
ALLE instellingen zijn beveiligd met een wachtwoord

87,4 (222)
133 (338)
87 (221)
88 (223)
0 – 12,8 (0 – 8,0)
0 – 20,12 (0 – 12,5)
0 – 6,4 (0 – 5)

87,4 (222)
134 (339)
90 (229)
108 (274)
0 – 12,8 (0 – 8,0)
0 – 20,12 (0 – 12,5)
0 – 6,4 (0 – 5)

21 (53,3)
1 – 4 (2,54 – 10,2); verstelbaar zonder gereedschap
Enkelvoudig gestanst dek van 10-gauge staal met glijplaat voor, 38 mm
(1,5 inch) hoog en 12,7 mm ( 0,5 inch) dik, gelast aan de rand van het dek.
3 (7,6)
4 (10,2) diameter bij 5 (12,7) breed

27 (68,58)
0,75 – 4 (1,9 – 10,2); verstelbaar zonder gereedschap
Enkelvoudig gestanst dek van 3,5 mm staal met glijplaat voor, 38 mm
(1,5 inch) hoog en 12,7 mm (0,5 inch) dik, gelast aan de rand van het dek.
3 (7,62)
5 (12,70)
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1550

1570

1575

1580

1585

TERRAINCUT™-FRONTCIRKELMAAIERS
MOTOR
Type
Maximaal
nominaal
vermogen volgens
SAE J1995,
kW (pk)
Cilinderinhoud
Injectie
Transmissie
Tractieaandrijving
Differentieelblokkering
Rijsnelheid
vooruit;
km/u (mph)
Rijsnelheid
achteruit;
km/u (mph)
Voorbanden
Achterbanden
Remtype

Driecilinderdiesel
17,8 (24,2) bij
3.000 t/min
(Fase V)

77 kub. inch
(1.260 cm³)
indirect
Hydrostatisch
Vierwielaandrijving met vaste
snelheid
Standaard

Driecilinderdiesel
22,7 (30,9) bij
3.000 t/min
(Fase III A)/
27,5 (37,4) bij
2.800 t/min
(Fase V)
100,2 kub. inch
(1.642 cm³)
direct
Hydrostatisch
Vierwielaandrijving met vaste
snelheid
Standaard

Driecilinderdiesel
22,7 (30,9) bij
3.000 t/min
(Fase III A)/
27,5 (37,4) bij
2.800 t/min
(Fase V)
100,2 kub. inch
(1.642 cm³)
direct
Hydrostatisch
Vierwielaandrijving met vaste
snelheid
Standaard

Driecilinderdiesel
28,1 (38,2) bij
3.000 t/min
(Fase III A)/
27,5 (37,4) bij
2.800 t/min
(Fase V)
100,2 kub. inch
(1.642 cm³)
direct
Hydrostatisch
Vierwielaandrijving met twee
snelheden
Standaard

Driecilinderdiesel
28,1 (38,2) bij
3.000 t/min
(Fase III A)/
27,5 (37,4) bij
2.800 t/min
(Fase V)
100,2 kub. inch
(1.642 cm³)
direct
Hydrostatisch
Vierwielaandrijving met twee
snelheden
Standaard

0 – 19,3 (0 – 12)

0 – 19,3 (0 – 12)

0 – 19,3 (0 – 12)

0 – 8 (0 – 5)

0 – 8 (0 – 5)

0 – 8 (0 – 5)

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

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

23 × 10,5 – 12
18 × 8,5 – 10
Interne natte
schijf
Ja
Standaard
Voor
Meerdere natte
schijven,
gemoduleerd
Standaard
Verstelbare
stuurkolom
Nee
Ja – inhoud van
600 liter

23 × 10,5 – 12
18 × 8,5 – 10
Interne natte
schijf
Ja
Standaard
Voor
Meerdere natte
schijven,
gemoduleerd
Standaard
Verstelbare
stuurkolom
Ja
Nee

26 × 12,0 – 12
20 × 10,0 – 10
Interne natte
schijf
Ja
Standaard
Voor
Meerdere natte
schijven,
gemoduleerd
Standaard
Verstelbare
stuurkolom
Nee
Ja – inhoud van
600 of 900 liter

26 × 12,0 – 12
20 × 10,0 – 10
Interne natte
schijf
Ja
Standaard
Voor
Meerdere natte
schijven,
gemoduleerd
Standaard
Verstelbare
stuurkolom
Ja
Ja – inhoud van
600 of 900 liter

6,5 (165)

6,5 (165)

7,8 (199)

7,8 (199)

83,5 (2.121)

N.v.t. als
cabinestandaard

84,8 (2.155)

N.v.t. als
cabinestandaard

58,8 (1.494)

N.v.t. als
cabinestandaard

60,3 (1.532)

N.v.t. als
cabinestandaard

N.v.t

83,7 (2.127)

N.v.t

85,2 (2.164)

87,3 (2.218)

87,3 (2.218)

87,3 (2.218)

87,3 (2.218)

51,7 (1.314)

51,7 (1.314)

55,5 (1.410)

58 (1.475)

49,2 (1.250)

49,2 (1.250)

49,2 (1.250)

49,2 (1.250)

889 (1.960)

1.105,5 (2.435)

962 (2.120)

1.177 (2.595)

23 × 10,5 – 12
18 × 8,5 – 10
Interne natte
schijf
Parkeerrem
Ja
Draairemmen
Standaard
PTO
Voor
PTO-koppeling
Meerdere natte
schijven,
gemoduleerd
Stuurbekrachtiging Standaard
Comfort
Verstelbare
stuurkolom
ComfortCab
Nee
GLC1500Nee
opvanger
AFMETINGEN
Bodemvrijheid,
6,5 (165)
inch (mm)
Hoogte met
83,5 (2.121)
rolbeugel,
inch (mm)
Hoogte met
58,8 (1.494)
ingeklapte
rolbeugel,
inch (mm)
Hoogte met
N.v.t
cabine, inch (mm)
Totale lengte
87,3 (2.218)
zonder maaidek,
inch (mm)
Totale breedte
51,7 (1.314)
van aandrijving,
inch (mm)
Wielbasis,
49,2 (1.250)
inch (mm)
Gewicht (zonder
832 (1.835)
maaidek en
brandstof), kg (lb)

1600T-SERIE III
ROTERENDE MAAIER VOOR GROTE OPPERVLAKTEN
MOTOR
Type
Viercilinder 4-takt
dieselmotor met
turbolading (Fase III B)
Nominaal
44 (60) bij 3.000 t/min
motorvermogen kW/pk,
(Fase V)
bruto SAE J1995
Maximum koppel, (Nm)
159 Nm (117.3 lb-ft )
bij t/min
bij 3000 tpm
Cilinderinhoud
127,6 kub. inch (2.091 cm³)
Type inspuiting
Directe inspuiting, diesel
Luchtfilter
Dubbel element,
droogfilter
Brandstoftankinhoud,
83,3
liter
TRANSMISSIE
Hydrostatisch,
wielmotoren
RIJSNELHEDEN (TRAPLOOS)
Vooruit max. km/u (mph) 24 (15)
Vooruit laag bereik
14,5 (9)
in km/u (mph)
Regeling van snelheid en Twee pedalen
richting
Remmen
Interne natte
schijfremmen,
stuurremmen standaard
Vierwielaandrijving
Inschakelbare en
permanente
vierwielaandrijving
– alleen vooruit
Differentieelslot
Standaard – met de voet
activeerbaar
Gewichtsverplaatsing
Nee
AFMETINGEN
Voertuighoogte met
98 (2,49)
rolbeugels, inch (m)
Voertuighoogte met
74 (1,88)
ingeklapte rolbeugel,
inch (m)
Totale lengte met
132 (3,35)
maaidekken, inch (m)
Bodemvrijheid, inch (cm) 6,5 (16,5)
Wielbasis, inch (m)
60 (1,52)
GEWICHT
Gewicht inclusief
2.109 (4.650)
dek(ken) met rolbeugel,
kg (lb)
BANDEN
Voor
26 × 12-12
Achter
18 × 9,5-8
STOEL
Comfort-stoel, standaard
luchtgeveerde stoel
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800

1000

AERCORE LOOPBELUCHTER

AANGEBRACHTE BELUCHTERS

MOTOR
Type

4-takt loodvrije benzine met
elektrische starter en
1 dual-element luchtfilter
Vermogen, kW (pk) 18,6 (25)* bij 3.600 t/min
Cilinderinhoud
44,2 kub. inch (725 cc)
Brandstofcapaciteit 18,9 liter (4,163 gallon)
Type brandstof
normaal loodvrij
BOREN
Transmissie (boren) Mechanische 1e, 2e, 3e en 4e
versnelling
Transmissie
Transport, 5,6 km/u (3,5 mph)
(transport)
Beluchteraandrijv- Afgestemde dubbele v-riemen
ing
Hefsysteem
Elektro-hydraulisch, elektrische
pomp, enkelvoudig hydraulisch
Breedte
80 cm (31,5 in)
Diepte
Tot 3,5 inch (88,9 mm)
1e versnelling
1,4 × 1,4 inch met minitanden
boorpatroon
(36 × 36 mm)
2e versnelling
2,0 × 2,0 in (50 × 50 mm)
boorpatroon
3e versnelling
2,6 × 2,0 in (65 × 50 mm)
boorpatroon
4e versnelling
2,9 × 2,0 in (75 × 50 mm)
boorpatroon
PRODUCTIVITEIT
1ste versnelling
11.025 ft²/u, 1.024 m²/u
2de versnelling
15.750 ft²/u, 1.440 m²/u
3de versnelling
20.710 ft²/u, 1.933 m²/u
4de versnelling
22.835 ft²/u, 2.123 m²/u
Gewicht
1.312 lb (595 kg)
Hoogte
44 inch (1.110 mm)
Breedte
58 inch (1.473 mm)
Lengte
84 inch (2.134 mm)
* Informatie over motorvermogen en -koppel wordt geleverd
door de motorfabrikant en mag alleen worden gebruikt voor
vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en
-koppel bij gebruik zijn lager. Raadpleeg de website van de
fabrikant van de motor voor extra informatie.

MACHINE
Boorbreedte, inch (cm)
Boordiepte, inch (mm)
Boorpatroon optie 1,
inch (mm)
Boorpatroon optie 2,
inch (mm)

37,5 (101,6)
max. 4 (100)
Met 4X-tandhouders,
variabel 2,4 × 2,0 – 5,0
(61 × 51-127)
Met 3X-tandhouders,
variabel 3,2 × 2,0 – 5,0
(81,3 × 50-125)

PRODUCTIVITEIT
2,4 × 2,0 in (61 × 50 mm),
20.013
ft²/u (m²/u)
(1.859)
2,4 × 2,5 in (61 × 64 mm),
25.016
ft²/u (m²/u)
(2.324)
2,4 × 3,0 in (61 × 76 mm),
30.020
ft²/u (m²/u)
(2.789)
2,4 × 4,0 in (61 × 101 mm),
40.026
ft²/u (m²/u)
(3.718)
2,4 × 4,38 in (61 × 111 mm), 43.795
ft²/u (m²/u)
(4.069)
2,4 × 5,0 in (61 × 127 mm), 50.033
ft²/u (m²/u)
(4.648)
TANDMATEN, BUISVORMIG
Optie 1, inch (mm)
1 (25,4)
Optie 2, inch (mm)
3/4 (19)
Optie 3, inch (mm)
5/8 (16)
Optie 4, inch (mm)
1/2 (12,7)
Optie 5, inch (mm)
3/8 (10)
TANDMATEN, OPEN KANT
Optie 1, inch (mm)
1 (25,4)
Optie 2, inch (mm)
7/8 (22,23)
Optie 3, inch (mm)
13/16 (20,64)
Optie 4, inch (mm)
3/4 (19)
Optie 5, inch (mm)
5/8 (16)
Optie 6, inch (mm)
1/2 (12,7)
Optie 7, inch (mm)
3/8 (10)
Optie 8, inch (mm)
1/4 (6,35)
TANDMATEN, DICHT
Optie 1, (mm)
Naaldtanden – 5 en 8
Optie 2, inch (mm)
5/8 (16)
Optie 3, inch (mm)
3/8 (10)
Optie 4, inch (mm)
Kruis met 1/2 (12,7) rib
Optie 5, inch (mm)
Superkruis met 3/4 (19) rib
AFMETINGEN
Gewicht, kg (lb)
392 (865)
Hoogte inch (mm)
990 (39)
Breedte, inch (mm)
45,7 (1.160)
Lengte, inch (mm)
33 (845)

1500

2000

57,5 (152,4)
max. 4 (100)
Met 4X-tandhouders,
variabel 2,4 × 2,0 – 5,0
(61 × 51-127)
Met 3X-tandhouders,
variabel 3,2 × 2,0 – 5,0
(81,3 × 50-125)

77,5 (190,6)
max. 4 (100)
Met 4X-tandhouders,
variabel 2,4 × 2,0 – 5,0
(61 × 51-127)
Met 3X-tandhouders,
variabel 3,2 × 2,0 – 5,0
(81,3 × 50-125)

30.020
(2.789)
37.525
(3.486)
45.030
(4.183)
60.039
(5.578)
65.693
(6.102)
75.049
(6.972)

40.026
(3.718)
50.032
(4.608)
60.040
(5.578)
80.052
(7.436)
87.590
(8.138)
100.066
(9.296)

1 (25,4)
3/4 (19)
5/8 (16)
1/2 (12,7)
3/8 (10)

1 (25,4)
3/4 (19)
5/8 (16)
1/2 (12,7)
3/8 (10)

1 (25,4)
7/8 (22,23)
13/16 (20,64)
3/4 (19)
5/8 (16)
1/2 (12,7)
3/8 (10)
1/4 (6,35)

1 (25,4)
7/8 (22,23)
13/16 (20,64)
3/4 (19)
5/8 (16)
1/2 (12,7)
3/8 (10)
1/4 (6,35)

Naaldtanden – 5 en 8
5/8 (16)
3/8 (10)
Kruis met 1/2 (12,7) rib
Superkruis met 3/4 (19) rib

N.v.t
5/8 (16)
3/8 (10)
Kruis met 1/2 (12,7) rib
Superkruis met 3/4 (19) rib

499 (1.100)
990 (39)
65,5 (1.662)
33 (845)

772 (1.728)
990 (39)
85,7 (2.177)
33 (845)
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TC125

TD100

OPVANGSYSTEEM
MACHINE-INFORMATIE
Eisen voertuig

Verzamelbreedte, inch (cm)
Inhoud van het
opvangsysteem, cu. ft. (m3)
Trekhaak
In verstek gemonteerde
trekhaak
Hydraulische opvang
Heffen
Pick-upsysteem
Borstelsnelheid, t/min
Rollen, inch (cm)

Productiviteit
Banden
AFMETINGEN
Hoogte, inch (cm)
Lengte, inch (cm)
Breedte, inch (cm)
Gewicht, kg (lb)
Storthoogtevrijheid, inch (cm)

Aangedreven door een compacttrekker
of HDUV met een dubbelwerkend ventiel
(SCV). Hydraulische vereisten: minimaal
6 gpm (23 l/Min), 2.000 psi (13,8 MPa)
continu
48 (121,9)
25 (0,71)
Wordt bevestigd met standaard
trekhaakpen van 3/4 inch (19 mm)
Hiermee kan de eenheid direct achter of in
verstek aan de linkerzijde van het voertuig
worden getrokken. Eenvoudig uit te
voeren terwijl de bestuurder blijft zitten.
3 snel ontkoppelbare koppelingen
(2 rolborstels, 1 hefcilinder)
Hydraulisch aangedreven hefcilinder
voor het storten
Hydraulisch aangedreven rolborstel
500–600, directe aandrijving
hydraulische motor
Borstelagressiviteit en flotatie worden
geregeld door een rol met een diameter
van 6 (15,24) over de volle breedte, direct
achter de rolborstel. De rolhoogte kan
worden aangepast aan de omstandigheden
van de grasmat en de mate van slijtage
van de borstel.
Maakt een gemiddelde green
in 15 minuten vrij
26,5 × 14 – 12
64 (162,5) omlaag; 145 (368) omhoog
138 (350,5)
94 (238,7)
578 (1.250)
49 (120)

OPVANGSYSTEEM
MACHINE-INFORMATIE
Eisen voertuig
Aandrijving

Heffen
Bevestiging
OPVANGSYSTEEM
Nominale capaciteit
Grootte
Verspreidbreedte
Materiaal
TRANSPORTBAND
Materiaal
Constructie
Breedte, inch (cm)
BORSTEL
Materiaal
Diameter
Toerental
SPROOIEN
Type
Afstelling doseerpoort
Bedieningselementen
AFMETINGEN
Hoogte, inch (cm)
Lengte, inch (cm)
Breedte, inch (cm)
Totale hoogte
(gemonteerd op voertuig)
Onbeladen gewicht, kg (lb)
Transportgewicht, kg (lb)

Aangedreven door een gator™ (HDUV) met een selectief
regelventiel (SCV). Hydraulische vereisten: minimaal
6 gpm (23 l/Min), 2.000 psi (13,8 MPa) continu
Hydraulische motor op basis van het ProGator™motortoerental, geregeld door de hydraulische
hulpbediening van ProGator™ die vanaf de
bestuurdersstoel toegankelijk is
met de hydraulische hulpbediening van ProGator™,
bediend vanuit de bestuurdersstoel
Twee pinnen aan de achterkant, één pin op de hefcilinder
max 680 kg/1.500 lb
vlak gestreken 0,35 m³/12 cu ft
opgehoopt 0,54 m³/19 cu ft
Boven: 146 × 91 cm/57,625 × 36 inch
Onder: 146 × 61 cm/57,625 × 24 inch
Diepte 40,6 cm/16 inch
142 cm/56 inch
Gegalvaniseerd staal
Nylon/polyester koord, rubber coating met structuur
eindloosband
56/142
Polypropyleen
9 inch/22,9 cm
190 (motor bij 44) t/min
Transportband met vaste snelheid, afstelbare
doseerpoort
traploos 0 – 3 inch in hoogte (0 – 7,62 cm)
Twee handhendels, één om te verstellen, één om te
vergrendelen
25 (63,5)
51,5 (131)
64,5 (164)
51 (129,5)
311 (685)
367 (810)
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1200A

1200H

BUNKER- EN VELDHARK
MOTOR
Type
Maximaal nominaal vermogen, kW (pk)*
Cilinderinhoud, cc
Compressieverhouding
Smering
Oliefilter
Vonkenvanger in uitlaatdemper
Stationair toerental, tpm
ELEKTRISCH SYSTEEM
Type
Accu
Startmotor
Ontsteking
Verlichtingsset
BRANDSTOFSYSTEEM
Inhoud brandstoftank, liter (gallon)
Brandstofpomp
Benodigde brandstof
TRANSMISSIE
Type
Max. vloeistofinhoud, liter (gallon)
GRONDSNELHEID
Vooruit, km/u (mph)
Achteruit, km/u (mph)
REMMEN
Type
BANDEN
Voor
Achter
AFMETINGEN
Breedte, inch (cm)
Hoogte inch (cm)
Lengte, inch (cm)
Wielbasis inch (cm)
Bodemvrijheid bij harkwerktuig, inch (mm)
Draaicirkel, inch (mm)
Gewicht (ong.), kg (lb)
Trekvermogen hefinrichting achter,
kg (lb)

4-takt, luchtgekoeld
10,1 (13,5) bij 3.600 t/min
401 / 24,5
8,4:1
Voldruksmering
Standaard
Standaard
1.175 ± 75 lage snelheid
3.100 ± 75 hoge snelheid

4-takt, luchtgekoeld
11,9 (16) bij 3.600 t/min
480 / 29,3
8,5:1
Voldruksmering
Standaard
Standaard
Laag toerental (1.750 tmin)
Snel stationair (lage last) 3.100 tpm

12 volt, 13 A gereguleerd
12 volt, 38 Ah
Elektrisch
Transistortype
Leverbaar

12 V, 20 A
12 Volt, 500 CCA
Elektrisch
Transistortype
Leverbaar

13,6 (3,6)
Membraantype
Normale gelode of loodvrije benzine

14,8 (3,9)
Membraantype
Normale loodvrije benzine

Riemaangedreven koppelomzetter met Kanzaki
tandwielaangedreven aandrijfas
2,3 (0,52)

Hydrostatisch met 3 hydraulische motoren

Variabel, 0 – 20,3 (0 – 12,6)
Variabel, 0 – 20,3 (0 – 12,6)

0 – 16,9 (0 – 10)
0 – 6 (0 – 4)

Mechanisch aangedreven remschijf met parkeerrem

Dubbele parkeerrem op de achterwielen; dynamisch remmen door
hydrostatische aandrijflijn met terugkoppeling

Eén 22,5 × 10 – 8, 2 PR hoge flotatie
Twee 25 × 12 – 9,2 PR hoge flotatie

Eén 22 × 11 × 8 NHS 34,5 kPa – 5 psi
Twee 22 × 11 × 8 NHS 34,5 kPa – 5 psi

58 (147)
41 (104)
66 (168)
41,5 (105)
9,5 (241)

73,5 (187)
45 (114)
85 (216)
119 (47)
9,5 (241)

12 (305)
263 (580)
227 (500)

0
404 (890)
N.v.t

12,2 (3,2)

* Informatie over motorvermogen en -koppel wordt geleverd door de motorfabrikant en mag alleen worden gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het feitelijke motorvermogen en -koppel bij gebruik zijn lager.
Raadpleeg de website van de motorfabrikant voor meer informatie.
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TX/TX TURF

TE

T-SERIE/WERK-SERIE
MOTOR
Type

HPX 815E

TH 6X4

WERKSERIE

T-SERIE/WERK-SERIE

48 VDC afzonderlijk bekrachtigd,
elektrisch
48 V met 8 Trojan T-145-accu’s

854 cc, 3-cilinder, 4-takt, diesel

854 cc, 3-cilinder, 4-takt, diesel

13,6 (18,5) bij 3.400 ECE-R24

13,6 (18,5) bij 3.400 t/min ECE-R24

Koelsysteem
Inhoud brandstoftank, liter
STUURBEKRACHTIGING
VIERWIELAANDRIJVING
AANDRIJFSYSTEEM
Type

675 cc/401 cc, 2-cilinder/1-cilinder,
4-takt benzine
12,5 (16,8) bij 3.200 t/min/8 (10,9)
bij 3.250 t/min 98/67/EC
Lucht
18,9
Niet verkrijgbaar
Nee

Niet verkrijgbaar
Niet verkrijgbaar
Niet verkrijgbaar
Nee

Vloeistof
20,1
Niet verkrijgbaar
Ja

Vloeistof
18,9
Niet verkrijgbaar
Ja

CVT (continu variabele transmissie)

Niet verkrijgbaar

CVT (continu variabele transmissie)

Snelheid, km/u*
Differentieelblokkering

0 – 32 vooruit/0 – 25 vooruit
Standaard, handbediend

0 – 24 vooruit

Remmen

Hydraulische schijf op alle wielen

Vering, voor

Onafhankelijke veer over
schokdemper, enkele A-arm
semi-onafhankelijke veer over
schokdemper

Dubbele mechanische trommelrem
op achterwielen
Onafhankelijke veer over
schokdemper, enkele A-arm
Twee banden met hoge flotatie,
lagedrukbanden (zonder
differentieel)
127 voor

2-traps CVT (continu variabele
transmissie)
0 – 40 vooruit
Automatische vergrendeling (voor)/
positieve vergrendeling,
mechanisch bediend – handbediend
(achter)
Hydraulische schijfremmen voor/
achter
Onafhankelijk met McPhersonveerpoot
vering met schokdemper

Vermogen kW (pk) bij min⁻¹

Vering, achter
Verticale veerbeweging,
mm
AFMETINGEN
Afmetingen (B × L × H), mm
Gewicht (inclusief
vloeistoffen), kg
Trekvermogen, kg
Laadvermogen, kg
BODEMVRIJHEID
LUXE LAADBAK
Type/materiaal
Afmetingen (L × B × D), mm
Volume
Capaciteit, kg
BANDEN
Voor

Achter

Kleuren
Zitplaatsen

0 – 32 vooruit
Standaard, handbediend

Natte schijf in aandrijfas

131 voor en 90 achter

Onafhankelijke veer over
schokdemper, enkele A-arm
Twee banden met hoge flotatie,
lagedrukbanden (zonder
differentieel)
127 voor

1.525 × 2.728 × 1.130

1.506 × 2.870 × 1.867

1.525 × 2.754 × 1.108

667 met accu’s

693

630

454
454
Onder aandrijfas: 145
Onder voetplatform: 270

273
409
Onder voetplatform: 185

590
635
Onder aandrijfas: 152
Onder voetplatform: 305

726
726
Onder aandrijfas: 165
Onder voetplatform: 216

Luxe (zijpanelen en achterklep uit
polypropyleen; stalen vloer en
ladingbescherming)
1.143 × 1.320 × 305
460
272

Luxe (zijpanelen en achterklep uit
polypropyleen; stalen vloer en
ladingbescherming)
1.143 × 1.320 × 305
460
227

Luxe (zijpanelen en achterklep uit
polypropyleen; stalen vloer en
ladingbescherming)
1.116 × 1.244 × 229
320
454

Luxe (zijpanelen en achterklep uit
polypropyleen; stalen vloer en
ladingbescherming)
1.143 × 1.320 × 305
460
544

22 × 9,5 –10, 4 PR Cayman AT
(All Terrain –
alleen verkrijgbaar op TX)
22 × 9,5 –10, 4 PR Cayman gras
22 × 9,5 –10, 4 PR Cayman XT
(Xtreme Terrain –
alleen verkrijgbaar bij de TX)
24 × 10,5–10, 4 PR Cayman AT
(All Terrain –
alleen verkrijgbaar bij de TX)
24 × 12 –10, 4 PR Cayman gras
24 × 12 –10, 4 PR Cayman XT
(Xtreme Terrain –
alleen verkrijgbaar bij de TX)
Groen en geel
2

22 × 9,5 – 10, 4 PR Cayman gras

24 × 9,5 – 10, 4 PR High Performance
All Purpose (HPAP)
24 × 9,5 – 10, 4 PR High Performance
All Terrain (HPAT)
24 × 9,5 – 10, 4 PR Turf

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 × 12 – 10, 4 PR Cayman Turf

24 × 10,5 – 10, 4 PR High
Performance All Purpose (HPAP)
24 × 12 – 10, 4 PR High Performance
All Terrain (HPAT)
24 × 12 – 10, 4 PR 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)

Groen en geel
2

Groen en geel
2

Groen en geel
2

127 voor en 76 achter

1.525 × 2.847 × 1.108 /
1.525 × 2.847 × 1.209
508 / 501

* Homologatie type en snelheid kan van land tot land variëren. Raadpleeg uw dealer.
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PROGATOR™ 2030A
HEAVY DUTY WERKSERIE
MOTOR
Type
Vermogen kW (pk) bij min⁻¹
Kleppen
Smering
Koelsysteem
Luchtfilter
Weerstandsindicator luchtfilter
Inhoud brandstoftank, liter
STUURBEKRACHTIGING
VIERWIELAANDRIJVING
AANDRIJFSYSTEEM
Type
Snelheid, km/u*
Differentieelblokkering
Remmen
Vering, voor
Vering, achter
Verticale veerbeweging, mm
AFMETINGEN
Afmetingen (B × L × H), mm
Gewicht (inclusief vloeistoffen,
standaard wielophanging), kg/lb – 2WD
Gewicht (inclusief vloeistoffen,
standaard wielophanging), kg/lb – 4WD
Trekvermogen, kg
Maximale nuttige lading, kg/lb 2WD
standaard wielophanging
Maximale nuttige lading, kg/lb 4WD
standaard wielophanging
BODEMVRIJHEID
LUXE LAADBAK
Type/materiaal
Afmetingen (L × B × D), mm
Volume
Capaciteit, kg
BANDEN
Voor
Achter

Kleuren
Zitplaatsen

1.267 cc, 3-cilinder, diesel
17,8 (24,2) bij 3.200
Bovenliggend
Druksmering
Vloeistof
Vervangbaar dubbel droog type
Standaard
30,3
Ja
Ja, optioneel
Vijfversnellings-Synchromesh met vijf versnellingen vooruit
en één achteruit
0 – 31 vooruit
Standaard, handbediend/
Hydraulische trommelremmen op 4 wielen
dubbele bladveren en schokdempers
dubbele bladveren en schokdempers
–
1.586 × 3.285 × 1.936
856 (standaardmachine, zonder bestuurder, zonder passagiers,
zonder bevestigd aanbouwdeel)
915 / 2.017
680 / 1.500
1.594 /3.514

MACHINE-INFORMATIE
Eisen voertuig

VELDSPUIT
Tank
Frame
Bruto capaciteit, liter (gal)
Nominale inhoud, liter (gal)
Roering
Druk-/flowregelaar
Filter
Sectiekranen
Smoorkleppen
SPOELTANK
Bruto capaciteit, liter (gal)
Nominale inhoud, liter (gal)
MEMBRAANPOMP
Aantal membranen
Smering
PTO
Max. flow, liter/min (gal/min)
Max. druk, psi (bar)
Aflaatdruk, psi (bar)
AUTOMATISCHE AFGIFTEREGELAAR
Type

1.535 / 3.384
Onder aandrijfas: 168
staal
1.600 × 1.283 × 267
550
907
23 × 10,50 – 12, 4 PR Industrial Trax
23 × 10,50 – 12, 4 PR gladde banden
26 × 12,00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S
26 × 14,00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S
26 × 14,00 – 12, 4 PR gladde banden
26 × 14,00 – 12, 4 PR fairway-banden
Groen en geel
2

* Homologatietype en snelheid kunnen variëren per land. Raadpleeg uw dealer.

Schakelaars op regelkast
Druksensor, psi (bar)
Gauges
Doseringsregeling
SPUITBOMEN
Constructie
Aantal delen
Obstakelbeveiliging
Boomhoogte
Hefsystemen
Breedte, ft. (m)
Spuitdopconfiguratie
Uitschakelbaar
SCHUIMMARKERING
Type
Pomp
Dosering
MONTAGE
Type
Verwijderen
Opslag
AFMETINGEN (BOOM VAN 18 FT.)
Boomhoogte (armen omhoog), inch (cm)
Boombreedte (armen omhoog), inch (cm)
Boombreedte (armen omlaag), inch (cm)
AFMETINGEN (BOOM VAN 15 FT./21 FT.)
Boomhoogte (armen omhoog en verbredingen ingeklapt),
inch (cm)
Boombreedte (armen omhoog en verbredingen ingeklapt),
inch (cm)
Boombreedte (armen omhoog), inch (cm)
Boombreedte (armen omlaag en verbredingen ingeklapt),
inch (cm)
Boombreedte (armen omlaag en verbredingen ingeklapt),
inch (cm)
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VELDSPUIT
Aangedreven door Gator™ (HDUV) 2030 met een selectief regelventiel
(SCV). Hydraulische vereisten: – minimaal 6 gpm (23 l/Min), 2.000 psi
(13,8 MPa) continu, spiegelset, regelset gas/regeleenheid moet apart
worden besteld
Polyethyleen met hoge dichtheid
Gelast staal
757 (200)
700 (185)
Standaard intense verstuiver-roerinrichting met verschillende
roermondstukken, verstelbaar via een proportioneel regelventiel;
opening van 7,9 mm/0,313 (5/16) inch
Elektrisch
100 mesh, zelfreinigend
Elektrisch
Standaard; verstelbaar
75 (20)
70 (18,5)
3
Olie
Hydraulisch aangedreven motor
113,9 (30,1)
290 (20)
200 (13,8)
Weerbestendige regelkast met elektronische regelschakelaars en
digitale drukweergave; kan zonder gereedschap worden verwijderd
voor opslag
Individuele secties, boom master, schuimmarker, boom omhoog/
omlaag, druk verhogen/verlagen, automatisch/handmatig
363 (25)
Digitale snelheidsmeter, digitale drukmeter, digitaal tankpeilglas en
digitale flowsnelheid op het afgifteregelaarscherm
Constante druk of constante flow
Robuuste vierkante buizen van 14 gauge
3
Bidirectioneel
Verstelbaar
Elektrohydraulisch, standaard
18 (5,5) of 15 (4,6)/21 (6,4)
Drievoudige dophouders, 20 inch (50 cm) uit elkaar
sectie
Elektrisch
Individuele lucht- en vloeistofpompen, oplossing wordt gemengd
bij schuimkop
Verstelbaar zonder gereedschap, door aan de draaiknop op de
schuimkast te draaien
Spuit met drie pennen op frame
Drie pennen, loskoppelen van drie elektrische connectoren en twee
hydraulische leidingen, voor eenvoudige verwijdering zonder
gereedschap
Optionele standaards voor opslag
99 (228)
71 (180)
203 (514)
70 (178)
96 (244)
99 (252)
188 (478)
242 (615)

VELDSPUIT
MACHINE-INFORMATIE
Eisen voertuig

VELDSPUIT
Tank
Frame
Bruto capaciteit, liter (gal)
Nominale inhoud, liter (gal)
Roering
Druk-/flowregelaar
Filter
Sectiekranen
Smoorkleppen
Schoonwatertank
Schuimzeeptank
SPOELTANK
Bruto capaciteit, liter (gal)
Nominale inhoud, liter (gal)
MEMBRAANPOMP
Aantal membranen
Smering
PTO
Max. flow, liter/min (gal/min)
Max. druk, psi (bar)
Aflaatdruk, psi (bar)
REGELSYSTEEM
Display
Ontvanger
Besturingssysteem
Regeleenheid afgifte
Celmodem
Druksensor
Specificatie druksensor
Afgiftemeter
Specificatie debietmeter
Doseringsregeling
SPUITBOMEN
Constructie
Aantal delen
Obstakelbeveiliging
Boomhoogte
Hefsystemen
Breedte, ft. (m)
Spuitdopconfiguratie
Uitschakelbaar
Max. bedrijfsdruk, (aansluitingen)
psi (bar)
SCHUIMMARKERING (optioneel)
Type
Pomp
Dosering
MONTAGE
Type
Verwijderen
Opslag
AFMETINGEN (18-FT Boom)
Boomhoogte (vleugels omhoog),
inch (cm)
Boombreedte (vleugels omhoog),
inch (cm)
Boombreedte (vleugels omlaag),
inch (cm)
Gewicht boom leeg kg (lb)
Aantal verstuivers
Capaciteit spuitdoptoren

Aangedreven door Gator™ (HDUV) 2030, 17,6 kW (23,6 pk)
1.115 dieselmotor, met een selectief regelventiel (SCV). Hydraulische
vereisten: – minimaal 6 gpm (23 l/Min), 2.000 psi (13,8 MPa)
continu, spiegelset, regelset gasklep/regeleenheid, dakset met
achterpaneel, 4WD, Fairway achterbanden, voorbanden voor
grasvelden standaard, heavy duty wielophangingsset, ROPS met
vier stijlen, voorbekabeld gereed voor het spuiten
Polyethyleen met hoge dichtheid
Gelast staal
757 (200)
700 (185)
Standaard intense verstuiver-roerinrichting met verschillende
roermondstukken, verstelbaar via een proportioneel regelventiel;
opening van 7,9 mm/0,313 (5/16) inch
Elektrisch
100 mesh, zelfreinigend
Elektrisch
Standaard; verstelbaar
geïntegreerd, 15 liter (4 gallons)
geïntegreerd, 15 liter (4 gallons)
75 (20)
70 (18,5)
3
Olie
Hydraulisch aangedreven motor
113,9 (30,1)
290 (20)
200 (13,8)
John Deere Universal Display 4240
John Deere Star Fire 6000 ontvanger
John Deere AutoTrac ATU 300 Universal
John Deere Green Stare afgifteregeling GRC
John Deere Yukon 4G
WIKA
25 bar max; 18,4 mV/PSI 1/4; NTP schroefdraad
ARAG 2660-0069
Paddle 1,3 – 26 GPM (5-100 l/min); 290 max PSI (20 bar);
ARAG 4 bouts-patroon; typische kalibratie 2.365 pulsen/gallon
Constante druk of constante flow
Robuuste vierkante buizen van 11 gauge, zwart gemoffeld
3
Bidirectioneel
Verstelbaar
Elektrohydraulisch, standaard
18 (5,5)
Drievoudige dophouders, 20 inch (50 cm) uit elkaar
individuele spuitdoppen uitschakelbaar
150 (10,3)

Elektrisch
Individuele lucht- en vloeistofpompen, oplossing wordt gemengd
bij schuimkop
Verstelbaar zonder gereedschap, door aan de draaiknop op de
schuimkast te draaien
Spuit met drie pennen op frame
Drie pennen, loskoppelen van drie elektrische connectoren en
twee hydraulische leidingen, voor eenvoudige verwijdering
zonder gereedschap
Optionele standaards voor opslag
94 (239)
71 (180)
209 (531)
95 (210)
11
3
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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.

