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Richtlijnen opstellen

John Deere’s meest succesvolle compacte trekkerserie, 
de 6000 serie, bereikt nu een nieuw niveau van prestaties, 
efficiëntie en comfort.

Met de nieuwe 6R serie introduceren we de hypermoderne 
PowerTech PVX motor met GreenEfficiency brandstofeconomie 
en compromisloos vermogen. Door het systeem met één soort 
brandstof hoeft u de tank alleen maar met diesel te vullen, 
zoals u gewend bent, en vervolgens weer aan het werk te gaan.

Alle trekkers uit de 6R serie zijn van boven tot beneden 
gebouwd met de modernste know-how: sensationeel nieuw 
veercomfort, DirectDrive transmissie, ongeëvenaard zicht 
vanuit de cabine en een geïntegreerd technologieconcept.

Bent u er klaar voor?

6R serie trekkers – Introductie 
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6R staat voor evolutie!

Met meer dan 550.000 trekkers van de 6000 serie, die tot nu 
toe in Mannheim zijn gebouwd, bouwt de 6R serie voort op 
bewezen succes en betrouwbaarheid. We namen het beste en 
maakten het nog beter, door verhoging van het vermogen, 
de efficiëntie en de flexibiliteit van deze legendarische 
trekkers.

6R serie trekkers – evolutie – revolutie

Geïntegreerde fronthefinrichting en 
frontaftakas voor zwaar gebruik

Ontwerp met volledig frame,  
met een wielbasis tot 2,8 m

Nieuwe, slanke familievormgeving

Verdeeld koelsysteem voor 
efficiënte koeling van de combi 

koeler en de interkoeler. 

360° verlichting

CommandCenter display voor 
eenvoudige bediening.  

Optioneel als touch-screen.

Triple Link vering – TLS Plus
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6R staat voor Revolutie!

Hoewel er is voortgebouwd op bewezen John Deere 
kwaliteit, vormt de 6R serie ook een compleet nieuw 
trekkerproductieconcept, waarmee negen nieuwe modellen 
in de John Deere familie worden geïntroduceerd, van 92 kW 
tot 177 (125 pk tot 240 pk) – allemaal uitgerust met de 
baanbrekende, Fase III B conforme PowerTech PVX motor en de 
revolutionaire DirectDrive transmissie. Vanzelfsprekend stopt 
de revolutie daar nog niet.

6R serie: Gedeeltelijk evolutie. Gedeeltelijk revolutie.  
100% John Deere. 

6R serie trekkers

Opties voor grotere banden – tot 2,05 m 

Hoge vermogen-gewichtsverhouding in een compact 
ontwerp. 

DirectDrive transmissie met dubbele koppeling,  
die uniek comfort en toonaangevende efficiëntie biedt 

Efficiëntie manager voor efficiënte keuze van versnelling en 
motortoerental.

Verbeterde integratie van intelligente  
Agro Managementsystemen – AMS

Sterker hydraulisch systeem met  
meer nuttige oliecapaciteit

Meer hefvermogen

Adaptieve hydraulische cabinevering  
(Hydraulic Cab Suspension Plus) – HCS Plus

Nieuwe lijn motoren met vermogens  
van 92 kW tot 177 kW (125 pk tot 240 pk) 

PowerTech PVX motoren met 4,5 L of 6,8 L 
inhoud. 

Ergonomische CommandView cabine met  
toonaangevend comfort en zicht
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Het slimme platform concept van de 6R serie, met zijn verschillende 
wielbasissen en fijn afgestelde prestatieniveaus geeft u de keuze 
wat het best past bij uw taken en toepassingen. Kies het beste 
model voor u en ontdek het nieuwe prestatieniveau dat deze 
buitengewone serie trekkers u kan bieden.  

De keuze is aan u!

De 6R serie geeft de toon aan
John Deere heeft de trekker die het beste bij uw behoeften past

6R modellen (nominaal vermogen 97/68EC)

6105R 77 kW (105 pk) (125 pk met IPM)

6115R 85 kW (115 pk) (135 pk met IPM)

6125R 92 kW (125 pk) (145 pk met IPM)

6130R 96 kW (130 pk) (150 pk met IPM)

6140R 103 kW (140 pk) (160 pk met IPM)

6150R 110 kW (150 pk) (170 pk met IPM)

6170R 125 kW (170 pk) (200 pk met IPM)

6190R 140 kW (190 pk) (220 pk met IPM)

6210R 154 kW (210 pk) (240 pk met IPM)

6R serie trekkers – 6R platform en modellenoverzicht
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Drie chassisgrootes, talloze mogelijkheden 

Compact, licht en sterk

Veelzijdig, efficiënt en sterk

Betrouwbaar, gefocust en enorm vermogen

2580 mm

2765 mm

2800 mm

6R serie trekkers



8 |

De kwaliteit waar U om vraagt!

Kwaliteit is inherent aan John Deere’s erfenis. Het was altijd al ons uitdrukkelijke doel om de 
best mogelijke producten te bouwen – met de hoogst mogelijke kwaliteit en flexibiliteit, om de 
verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Om er zeker van te zijn dat we ons werk goed 
doen, werken we nauw met u, onze klanten, samen bij de ontwikkeling en evaluatie van onze 
landbouwmachines en diensten.

Klantentevredenheidsindex (Customer Satisfaction Index) – CSI
Zes maanden na ontvangst van uw trekker krijgt u een vragenlijst toegestuurd, waarin u ons 
informatie kunt geven over uw ervaringen met ons product. We verzamelen deze gegevens 
al jarenlang, waardoor we de series verder konden ontwikkelen en onze verkoop, service en 
productieprocessen aanzienlijk konden verbeteren.

Klantenfocusgroepen (CFG)
Vanaf het allereerste begin betrekken we gebruikers bij de ontwikkeling van onze trekkers. 
Lang voor we een nieuw product op de markt introduceren nodigen we een representatieve 
groep gebruikers uit om de prototypen waar we aan werken te evalueren. Op deze manier 
houden we de actuele behoeften en verwachtingen van de professionele agrarische gebruikers 
als middelpunt waar onze werkzaamheden om draaien.

John Deere kwaliteit en productiesysteem (JDQPS)
Constante verbetering is een ambitieus doel voor een onderneming die op veel gebieden al 
marktleider is. Om dit te bereiken hebben we een intern systeem voor vermindering van de 
complexiteit, het verbeteren van de effectiviteit en het optimaliseren van de efficiëntie.  
Door het implementeren van zes SIGMA richtlijnen, “best practices” en gewone gereedschappen 
en processen, richten we ons op het maximaliseren van de kwaliteit in de hele bedrijfsvoering, 
op een systematische en kosteneffectieve manier.

Goedgekeurd door de gebruikers
Vanaf het allereerste begin worden gebruikers betrokken bij de ontwikkeling van onze trekkers

6R serie trekkers – John Deere kwaliteit en betrouwbaarheid
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Betrouwbaarheid door dik en dun

John Deere heeft zijn reputatie gebouwd op de productie 
van betrouwbare machines voor de agrarische sector. 
Vraag het aan wie u wilt en men zal het bevestigen: 
John Deere staat voor betrouwbaarheid. Dat is een 
reputatie die ook van toepassing is op de 6R serie!

Door meedogenloos en gestaag te testen zorgen wij 
ervoor dat onze trekkers de betrouwbaarheid leveren die 
onze klanten verwachten van een John Deere trekker. 
Als deel van hun ontwikkeling worden alle nieuwe trekkers 
jarenlang getest voor ze op de markt komen. Deze 
tests worden uitgevoerd met behulp van windtunnels, 
koude ruimtes, hobbelbanen, kantelplatforms, 
elektromagnetische interferenties en modderbaden – 
allemaal ontworpen om de intensiefste agrarische 
praktijkomstandigheden na te bootsen. 

Wind kan de motor afkoelen en hinderlijk zijn bij het rijden, daarom 
testten we de 6R om ook in uitzonderlijke omstandigheden veerkrachtig 
te blijven.

U zou uw 6R nooit door zulke diepe modder rijden, daarom hebben wij dat voor u gedaan! Testresultaten in modder: topscorer!

6R serie trekkers

De John Deere Development 
Engineering Group stelt al 
uw producten bloot aan 
de zwaarste beproevingen. 
Maar het belangrijkste 
is dat we weten wat de 
John Deere klanten vragen: 
deze trekkers laten u niet in 
de steek wanneer u op het 
land werkt en blootgesteld 
bent aan onvoorspelbare 
natuurkrachten. U weet 
nooit met welke 
omstandigheden u te maken 
krijgt, maar wij zorgen 
ervoor dat zelfs de slechtste 
scenario’s u niet tot stoppen 
kunnen brengen.
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Bijzondere ervaring

Met de hoge kwaliteit van zijn materialen, de uitstekende 
ergonomie en het uitnodigende comfort zal de CommandView 
cabine van de 6R serie u waarschijnlijk doen denken aan 
het interieur van een nieuwe personenauto. Eersteklas 
vakmanschap! Bovendien zult u onmiddellijk de toegenomen 
ruimte opmerken – 20% meer in vergelijking met de 6030 
Premium trekkers – toonaangevend op de markt.

Andere verbeteringen in het interieur dragen ook bij aan het 
verrassende ruimtegevoel in zo’n compacte eenheid – van 
de superieure afwerking van de binnenoppervlakken en 
componenten, vergelijkbaar met die van een personenauto, 
tot en met de ergonomische stoel voor een optimaal comfort 
tijdens lange werkdagen, evenals de nieuwe bijrijdersstoel. 

Veel stoelopties om aan uw eisen te 
kunnen voldoen

6R serie trekkers – ComfortView 
Enorme voorruit voor een uitstekend 

zicht – optioneel openklapbaar

Instrumentenpaneel vooraan 
met duidelijk en modern 

ontwerp
In hoogte en diepte  

verstelbaar stuur

Links en rechts panoramadeuren 
voor perfect zicht

Comfortabele en opklapbare 
bijrijdersstoel

Opslagcompartiment links – optioneel 
leverbaar als koelkast
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Verruim uw horizon

De opnieuw ontworpen, smalle motorkap en het verbeterde 
rondom zicht van de 6R cabine zorgen ervoor dat de 
bestuurder een beter overzicht krijgt van wat er buiten gebeurt 
en een betere controle heeft op zijn werkzaamheden.

Het optionele panoramadak biedt U zelfs nog meer zicht, 
waardoor U veiliger en handiger met een voorlader kan 
werken. Het zicht op de voorlader is tot ongeveer 30% 
vergroot, speciaal wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
voorlader uit de nieuwe John Deere serie. 

De optionele, elektrisch bediende, telescopisch verstelbare en verwarmde 
spiegels kunnen binnen in de cabine precies zo worden ingesteld als u ze wilt 
hebben. 

6R serie trekkers

Optioneel GreenStar 2630 display – 
te monteren op voorste en achterste 
hoekstijlen aan de rechter kant

GreenStar 3 CommandCenter en 
CommandCenter display: optioneel touch-
screen maakt videofunctie mogelijk voor 
de controle op belangrijke werktuigdelen, 
zonder dat een extra monitor nodig is.

Bluetooth telefoonaansluiting met 
simkaarthouder via CommandCenter 
display – voor de modernste en meest 
comfortabele ervaring in een trekkercabine 
die momenteel mogelijk is. 

Meerdere bekerhouders en 
opslagruimtes voor lange werkdagen

Diverse stroomaansluitingen in 
de cabine, waaronder een 230 V 
aansluiting
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U bent de baas 

Er is een ongeëvenaard niveau van comfort en functionaliteit 
in de cabine van een 6R trekker. Het nieuwe GreenStar 3 
CommandCenter display is goed afleesbaar en eenvoudig te 
bedienen, speciaal met de nieuwe, optionele touch screen 
versie. En met het exclusieve intelligent Total Equipment 
Control (iTEC) systeem kunt u meerdere bedieningsfuncties 
tegelijkertijd automatiseren. 

Met de console rechts van u kunt u eenvoudig en handig de 
productiviteit maximaliseren met:

■  Functietoetsen voor CruiseControl, iTEC systeem, transmissie 
en aftakasinstellingen  

■ Functietoetsen voor alle hefinrichtingsfuncties

■ Bedieningselementen airconditioning 

■ Bedieningselementen radio 

■ Bedieningselementen vierwielaandrijving

■ Bedieningselementen verlichting 

6R serie trekkers – Bedieningselementen 

Zowel het GreenStar 3 CommandCenter display als het optionele, nieuwe GreenStar 
3 CommandCenter touch-screen display ondersteunt de ISOBUS standaards en 
maakt trekker-werktuig automatisering mogelijk. 
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Het interface voor de bestuuder? Buitengewoon!

Uw GreenStar 3 CommandCenter touch screen display helpt 
om de bediening simpel te houden. Met alle bedieningsele-
menten binnen direct handbereik wordt de bestuurder min-
der moe en wordt de trekkerbediening verbeterd. Alles wat u 
moet doen is u richten op het onderhanden werk. 

Bovendien kunnen belangrijke AMS toepassingen 
nu rechtstreeks worden bediend via het GreenStar 3 
CommandCenter display, zoals AutoTrac en de trekker-
werktuig automatisering (TIA).

Kenmerken van het nieuwe GreenStar 3 CommandCenter 
display: 
■ Compleet geïntegreerd, 7" breed, full-colour scherm
■ ISOBUS functionaliteit
■ Diagnosesysteem aan boord
■ Access Manager/ Functieblokkering
■ AMS toepassingen (b.v. AutoTrac, GreenStar, Sprayer Pro)
■ Universele prestatiemonitor
■ Video functie (alleen touch screen versie)

Nieuw alles-in-1 GreenStar 2630 display (optioneel) 
Het GreenStar 3 2630 display bezit een robuust touch 
screen met LCD achtergrondverlichting, voor meer 
helderheid en meer mogelijkheden voor werkprocessen. 
Dit maakt het gebruik van krachtiger toepassingen 
mogelijk, zoals:

■  Op GPS gebaseerde Guidance en Guidance Pro 
besturingsmodules (b.v. iTEC Pro, iSteer en iGuide)

■  Geavanceerde ISOBUS mogelijkheden  
(b.v. algemene sectiebediening bij spuiten)

■ Documentatie
■ Video functie 
■ Standby modus
■  Access Manager – voor belangrijke instellingen, die 

door een wachtwoord worden beveiligd (in standaard 
uitvoering)

6R serie trekkers

Aanraken en rijden
Access Manager en video iconen verschijnen op het scherm voor eenvoudige 
activering en bediening van functies.
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Meer productiviteit

De 6R serie biedt de premium geveerde voorasoptie, de Triple 
Link Suspension Plus. TLS Plus garandeert niet alleen optimale 
trekkracht en tot 70% meer vermogensoverdracht op de grond, 
het zorgt ook voor meer bestuurderscomfort, waardoor het 
werk minder vermoeiend is en de productiviteit wordt verhoogd. 

Een ander voordeel: door John Deere TLS Plus wordt elke 
belasting van de as soepel verwerkt dankzij de indrukwekkende 
aanpassingskenmerken.

■  Automatische vlakstelling met ± 50 mm veerweg

■  Automatische instelling van asgevoeligheid en hardheid van 
de vering

■  Lang aandrijvingshuis voor geoptimaliseerde trekprestaties

■  Synchronisatie met het sensorensysteem van de 
hefinrichting, om dansen van de voorkant van de trekker 
onder zware trekomstandigheden te voorkomen

Van lichte werkzaamheden tot zware aanbouwwerktuigen en 
zwaar voorladerwerk, is TLS Plus een allround oplossing voor 
een sterke verhoging van de productiviteit van uw werk.

6R serie trekkers – onovertroffen rijcomfort

Beter remmen
Bij TLS Plus zijn extra 
schijfremmen in de 
voorasnaven gemonteerd, om 
meer remkracht te krijgen.

Altijd de juiste reactie
De TLS Plus voorasvering past zich altijd aan zich wijzigende belastings- en trekomstandigheden aan.
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Zwaar werk was nooit  
eerder zo gemakkelijk 

Het is bekend dat meer bestuurderscomfort de productiviteit 
sterk verhoogt. Daarom hebben we er hard aan gewerkt om 
het rijden aangenamer voor u te maken. Zelfs na vele uren in 
de ComfortView cabine van de 6R zult u er verbaasd van staan 
hoeveel u hebt kunnen doen zonder moe te worden.

De geoptimaliseerde, luchtgeveerde stoel draagt er zeker aan 
bij om u door de uren heen te helpen en het pneumatische 
comfortniveau kan naar wens worden ingesteld. De stoel is ook 
horizontaal geveerd en stelt zich dynamisch in op het gewicht 
van de bestuurder wanneer de hoogte wordt versteld.

De nieuwe, semi-actieve, hydraulische cabineveringsoptie 
(HSC Plus) geeft ook een aanzienlijke verbetering van het 
rijcomfort, zowel op het land als op de weg. De cabine rust op 
twee hydraulische schokbrekers, die de cabinebewegingen 
verminderen, terwijl de bestuurder toch een nauwkeurig 
gevoel voor het contact van de trekker met de grond behoudt.

Easy rider
Voor de optionele, semi-actieve, hydraulische cabinevering wordt gebruik 
gemaakt van sensors om de cabinebewegingen te detecteren en afhankelijk 
van deze signalen de toevoer van de olie naar de dempingscilinder te verhogen 
of te verlagen.

6R serie trekkers 
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Verlicht de nacht.

Het werk in de landbouw kan 24 uur per dag doorgaan. 
Ploegen, cultivateren en zelfs de oogst kunnen lange, nachte-
lijke werkzaamheden nodig maken. Gelukkig onderscheiden 
de 6R trekkers zich met een verlichtingssysteem dat zorgt voor 
een betere controle en hogere productiviteit van uw bedie-
ningspersoneel.

Zoiets hebt u nog nooit gezien!

■  Tot maximaal 10 cabinelampen – geïntegreerd in de 
voorkant, achterkant en zijkanten van de daklijn om 
mogelijke beschadiging te voorkomen – leveren 360° zicht.

■  6 verstelbare werklampen op het midden van de 
trekkercabine en op de achterspatborden verhogen de 
flexibiliteit.

■  6 werk-, spot- en weglampen op de motorkapgrill gidsen u 
door het donker.

■  8 optionele Xenon lampen op het dak (voor en achter), 
achterspatbord en op het midden van de cabine geven een 
volledige verlichting. Daglicht in de nacht. 

Voor uw gemak worden alle lampen bediend via het 
CommandCenter.

Programmeer uw CommandCenter bediening voor verlichting die 
perfect is voor nachtelijk werk. Makkelijker kan niet.

6R serie trekkers – 360° verlichting
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5  Lampen op midden cabine 
  richtingaanwijzers met 

breedtelampen
  optioneel 2 HB3, HID of H4 

verstelbare werklampen

Het beste en helderste – het Premium HID Xenon aanbod.

Tot 8 extra Xenon lampen in het HID Xenon 
verlichtingspakket leveren tot 5 maal de 
levensduur van halogeenlampen en 2,5 
maal de lichtopbrengst. Deze helderheid en 
daglichtkleur zorgen voor een uitstekende 
verlichting van het land.

6R serie trekkers

  Optionele werklampen 
op achterspatborden 

 2 HB3 Lampen
 2 HID lampen

 Achterop cabinedak gemonteerde lampen 
 –  binnenste positie: 2 HB3 verstelbare 

werklampen; midden positie: optioneel 2 HB3 
of 2 HID werklampen 

 –  buitenste positie: HB3 HB3 vaste werklampen; 
Zijpositie: 2 HB3 vaste werklampen

  Voorop cabinedak 
gemonteerde lampen 

 –  middenpositie: 2 HB3 
verstelbare werklampen, 
optioneel HID lampen

 –  buitenste positie: optioneel 
2 HB3 vaste werklampen

  Lampen op de motorkap 
 2 HB3 weglampen op motorkap voor dimlicht 
 2 HB3 weglampen op motorkap voor groot licht 
 2 HB3 werklampen buitenkant motorkap

Naast de op de fabriek geïnstalleerde 
verlichtingspakketten bieden we u 
een grote variëteit van door de dealer 
als naleveringsset te installeren 
verlichtingssets: 

Standaard verlichtingspatroon
Het nieuwe, verbeterde verlichtingspatroon op de 6R 
serie 

De optionele Xenon verlichtingspakketten bieden 
optimale verlichting.
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Doelgerichte automatisering

John Deere heeft geavanceerde automatiseringssystemen om de trekkerbestuurders te helpen om 
sneller en langer te werken zonder moe te worden. De hoeveelheid werk, tijd en kosten die u bespaart 
hebt u zelf in de hand:

GPS-ondersteunde stuurtechnologie 
Een bestuurder kan de signalen op de GreenStar lichtbalk volgen om het sturen te verbeteren, maar 
voor meer comfort en nauwkeurigheid zou hij ook AutoTrac kunnen gebruiken, de automatische stuur-
technologie van John Deere om overlappingen bij elke werkgang voor 90% te voorkomen. Voor volledig 
geautomatiseerde draaibewegingen op de kopakkers kan iTEC worden gebruikt, om de benodigde  
machinehandelingen eenvoudig te programmeren via het GreenStar 3 CommandCenter display.

Als u de nieuwe StarFire 3000 ontvanger gebruikt kunt u kiezen uit drie nauwkeurigheidsniveaus:  
■  ± 30 cm nauwkeurigheid bij de werkgangenaansluiting met het GRATIS SF1 signaal, perfect voor 

grondbewerking
■  ± 10 cm nauwkeurigheid bij de werkgangenaansluiting met het SF2 signaal, ideaal voor maaien, 

zaaien en spuiten.
■ ± 2 cm reproduceerbare RTK signaalnauwkeurigheid voor de hoogste nauwkeurigheidseisen.

Natuurlijk is er een breed programma van Agro Management Systemen om de kwaliteit en efficiëntie 
van uw bedrijf te verhogen. U kunt kiezen:

Documentatie: Legt automatisch al uw veldwerkzaamheden vast op uw GreenStar 2630 display. 
Van grondbewerking tot zaaien, spuiten en kunstmest strooien, u kunt precies documenteren wat er 
gedaan is, waar, wanneer en door wie.

iGuide: Op ongelijk terrein en op hellingen kan het gewicht van uw werktuig de oorzaak zijn dat het 
wegdrijft, wat resulteert in onbewerkte plekken en overlappingen. Met iGuide past de trekker dan zijn 
rijrichting aan om het wegdrijven van het werktuig tegen te gaan, waardoor het werktuig naar een 
perfecte aansluiting van de werkgangen wordt geleid!

iSteer*: Actieve werktuigbesturing is de geavanceerde oplossing voor ploegbesturing of 
werkzaamheden in speciale gewassen. Het werktuig compenseert actief voor wegdrijven vanaf het 
gevolgde spoor, door gebruik te maken van innovatieve SBG sensoren en het hydraulische systeem. 

Top ontvangst
De nieuwe StarFire 3000 ontvanger, die zowel met GPS als 
met Glonass op satellieten gebaseerde systemen kan werken, 
ondersteunt alle GPS-ondersteunde stuursystemen van John Deere 
en is geschikt voor alle signaalnauwkeurigheden (SF1, SF2, RTK, 
SF Mobile RTK)

6R serie trekkers – Intelligente oplossingen 

*Leverbaar in geselecteerde landen
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John Deere

FarmSight

Wacht niet op de toekomst

Wilt u uw machinepark effciënter beheren? Wilt u worden gewaarschuwd als een 
trekker buiten een gedefinieerde zone komt of een bepaald aantal vooringestelde 
werkuren overschrijdt? Zou u uw eigen virtuele servicemonteur willen hebben?  
De JDLink telemetrie oplossingen van John Deere maken dit allemaal mogelijk!

JDLink Select 
Als buitengewone instapoplossing levert JDLink Select lokatie-specifieke gegevens 
over de trekkers. Op deze basis kunt u een virtuele afrastering om uw machines 
instellen, de machine-uren monitoren en het onderhoud plannen. 

JDLink Ultimate 
JDLink Ultimate geeft toegang tot het aan boord-zijnde CANBus systeem om u 
alle belangrijke prestatiegegevens van de trekkers te leveren. Hierdoor kunt u de 
werktijden en het gebruik van de machines meten en u kunt hun brandstofverbruik  
in detail analyseren. 

Service ADVISOR Remote 
Met Service ADVISOR Remote kunt u uw John Deere dealer toegang geven tot uw  
machine. Hij kan de meeste problemen in een vroeg stadium op afstand identificeren 
en het juiste onderdeel leveren. Dit voorkomt onnodige ritten. 

6R serie trekkers 

JDLink betekent machineparkbeheer door te klikken op een muis.
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Tractor-werktuig automatisering 2.0 – automatisch beter

Het leidende principe van de John Deere trekker-werktuig 
automatisering is ontspannen werken in plaats van druk bezig 
zijn. Wat dit geweldige en bekroonde concept inhoudt is het 
volgende: het werktuig communiceert via ISOBUS met de 
trekker en past de rijsnelheid aan en bedient de hydrauliek 
ventielen om te zorgen voor een maximale productiviteit. 

En de bestuurder? Met trekker-werktuig automatisering is het 
enige wat u hoeft te doen is de hendel op “start” te plaatsen 
en de trekker te sturen – hoewel zelfs dat niet altijd nodig is! 
Het werktuig doet de rest. De stress van intensief oogstwerk 
behoort nu tot het verleden. Trekker-werktuig automatisering 
betekent niet alleen meer comfort en prettig rijden, u haalt 
ook het maximale uit uw werktuig. 

Alles wat u moet doen is drukken op de start hendel en de opraappers doet de rest.

6R serie trekkers 
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Mobiliseren van prestatiereserves

De visie van sturen en opdrachten geven door het werktuig aan de trekker is nu realiteit met 
trekker-werktuig automatisering. Ongeacht wat u doet met trekker-werktuig automatisering 
gaan de elektrische functies automatisch: rijsnelheid, besturing, aftakas, hefinrichting en 
hydrauliek.

Technologie zet de koers uit: 
■  Met trekker-werktuig automatisering kunnen bepaalde John Deere oprolpersen automa-

tisch bepaalde terugkerende acties uitvoeren, zoals stoppen van de trekker en het binden en 
uitwerpen van de balen. Het voordeel bestaat uit de kortere cyclustijden en een constante 
baaldiameter.

■  Het ISOBUS Root Runner stuursysteem van Grimme stuurt de trekker precies langs de rijen 
tijdens de bietenoogst. In combinatie met de onafhankelijke tasterbesturing op de oogst-
machine hoeft de bestuurder helemaal niet meer te sturen. 

■  Deze systeemoplossing, bestaande uit de intelligente Pöttinger opraapwagen en de 6R serie 
trekker, regelt automatisch de rijsnelheid, afhankelijk van de dichtheid van het zwad. Als het 
zwad dunner wordt gaat de trekker automatisch sneller rijden. Als er veel te oogsten is gaat 
hij langzamer rijden.

■  Drijfmest uitrijden met bepaalde Joskin en Zunhammer mesttanken is nu efficiënter dan 
ooit. De aftakas wordt aangestuurd door middel van de niveau meter en wordt uitgescha-
keld als de tank vol is. Ook wordt de aftakas aangestuurd tijdens het mest uitrijden om de 
dosering te regelen.

■  Met de Grimme GL420 Exacta aardappelpoter is het mogelijk om de hefinrichting aan te 
sturen voor een constante pootdiepte. 

■  Met de Grimme SE150-60 en SE170-60 wordt de rijsnelheid en de aftakas aangestuurd.  
Dit zorgt voor een optimale benutting van de capaciteit van de rooier. 

6R serie trekkers 

Compact, efficiënt, nauwkeurig – mogelijk dankzij TIA.

Compacte, efficiënte precisie mogelijk met trekker-werktuig automatisering
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1 2

6R serie trekkers – GreenEfficiency 

GreenEfficiency – Paardekrachten die staan te trappelen om aan het werk te gaan

De enorme prestaties, de tijdkarakteristiek en het hoge 
koppel van de nieuwe PowerTech PVX motor leveren tot 
170 kW (231 pk) max. vermogen en, met Intelligent Power 
Management, tot 183 kW (249 pk) max. vermogen. Het 
geheim van dit indrukwekkende vermogen ligt in het hogedruk 
CommonRail inspuitsysteem (HPCR) met 4 kleppen per cilinder 
en een inspuitdruk tot 2000 bar voor een hogere efficiency van 
de motor, en in de turbolader met variabele geometrie (VGT). 
De VGT zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de prestaties 
bij een lager brandstofverbruik en levert precies het door de 
motor gevraagde extra vermogen. 

Verder mengt de uitlaatgasrecirculatie (EGR) afgemeten 
hoeveelheden gekoeld uitlaatgas met de inkomende 
verse lucht, om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 
te verlagen. Het unieke Combi Cooler systeem en het 
inlaatluchtkoelsysteem hebben een hoge capaciteit en 
dragen eveneens bij aan de hoge motorprestaties. 

Dit is John Deere’s premium oplossing voor de agrarische 
markt, een oplossing die algemeen wordt toegepast in 
de hogere klasse van de auto industrie. En verder, om op 
toekomstige trends vooruit te lopen, zijn de 6R trekkers al 
voorbereid op B20.

1    DOC: De diesel oxidatie katalysator (DOC) reageert met uitlaatgassen, om 
de uitstoot van kool monoxide, koolwaterstoffen en wat fijne deeltjes te 
verminderen.

2    DPF: Het dieseldeeltjesfilter dwingt de uitlaatgassen door poreuze kanaal-
wanden, waarbij zelfs de fijnste overgebleven deeltjes worden opgevangen 
en vastgehouden, voor latere oxidatie in een zelfactiverend reinigingsproces. 
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Wanneer u een trekker koopt wilt u weten wat hij verbruikt 
onder zware omstandigheden. John Deere onderwerpt zijn 
tractoren aan de onafhankelijke DLG PowerMix test 
van het Duitse DLG. En die test erkent slechts één 
rolmodel: praktische toepassing. John Deere heeft 
een grote rol gespeeld in het verder ontwikkelen van 
de PowerMix test.

De eerste trekker getest in de DLG PowerMix test 
was de 8335R. Deze trekker had het laagste brand-
stofverbruik ooit, met 260 g/kWh, voor een trekker 
met een Fase III B motor. 

Dezelfde brandstoftechnologie wordt nu ook 
toegepast in de 6R trekkers. De resultaten 
worden gecommuniceerd in 2012 en zullen het 
vooruitstrevende concept bewijzen. Ook voor de 6R. 
John Deere’s GreenEfficiency technologie betaalt 
dividend voor u uit – dag in, dag uit.

6R serie trekkers 

Inlaatluchtkoeler (CAC)
Het innovatieve, verdeelde koelingsconcept laat de ventilator 
draaien met een snelheid die onafhankelijk is van die van de 
hoofdventilator, waardoor de brandstofefficiëntie nog meer wordt 
verhoogd.

Vermogen (kW) 
Vermogen (kW) met IPM
Koppel (Nm)
Koppel (Nm) met IPM

GreenEfficiency, GreenSimplicity, bewezen in de auto-industrie:

■ Gekoelde EGR helpt om NOx uitstoot te verminderen

■ VGT helpt om het brandstofverbruik te verlagen en zorgt tevens voor een efficiënter verbrandingsproces. 

■  De cilinderkop met 4 kleppen per cilinder verhoogt de efficiëntie, het vermogen en het koppel 

■  Het HPCR brandstofsysteem levert een hogere brandstofinspuitdruk, resulterend in een efficiëntere verbranding en het helpt bij het verlagen van de 
hoeveelheid fijne deeltjes in het uitlaatgas.

Gemodelleerd voor praktische toepassingen

Nm

PowerTech PVX motor met ongekende prestaties

kW

rpm
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6210RE – de mobiele elektriciteitsbron

John Deere heeft voortgebouwd op het succes van de E-Premium en introduceert nu de 
geheel nieuwe 6210RE. Deze nieuwe trekker genereert nu niet alleen elektriciteit voor 
stationair gebruik, maar ook tijdens het rijden – met alle eraan verbonden voordelen 

Het nieuwe niveau van efficiëntie 
De revolutionaire technologie biedt de mogelijkheid om elektrisch aangedreven 
werktuigen op een manier te gebruiken, die de voordelen van de hoge efficiëntie 
van de aftakas combineert met de traploos variabele bediening van een hydraulische 
aandrijving. U krijgt meer gebruiksvriendelijkheid en meer productiviteit.

Een generator, die wordt aangedreven door de trekkermotor, produceert de elektrische 
energie en levert tot 20 kW vermogen tijdens het rijden. Met twee optionele 230 V of 
400 V stopcontacten, voor de bediening van lasapparatuur, haakse slijpers en ander 
elektrisch gereedschap en werktuigen, is de 6210RE tevens een rijdende werkplaats. 
Hierdoor kunt u, waar u het ook maar nodig hebt, beschikken over elektrisch vermogen.   

6R serie trekkers – mobiele elektriciteitsbron

Nog meer efficiëntie door plug 
and play.

Alleen John Deere biedt gebruik 
van elektrisch vermogen tijdens 
het rijden. 
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Baanbrekende technologie

De 6210RE van John Deere levert voor de volledig elektrische 
AXIS EDR strooier van RAUCH de middelhoge en lage 
voltages die nodig zijn voor de strooischijven, roerder en 
doseringselektronica. De voordelen van deze combinatie 
bestaan uit nauwkeurige, interruptie-vrije regeling, een 
uitstekende kunstmestverdeling en gemakkelijke bediening. 
Doordat de gewenste draaisnelheden van de strooischijven 
kunnen worden bereikt met lage motortoerentallen, wordt het 
brandstofverbruik sterk verlaagd.

Met deze toekomstgerichte technologie heeft de 
precisielandbouw zijn meester gevonden. Door de precisie 
van dit systeem kunt u echte variabele doseringstechnologie 
toepassen, de gewasopbrengsten verhogen, de bedrijfskosten 
verlagen en de brandstofeconomie verbeteren en dus 
de hoogste efficiëntie bereiken op elk gebied van uw 
bedrijfsvoering.

Dat heeft potentieel: de 6210R van John Deere en de AXIS EDR van RAUCH.

6R serie trekkers 
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Sterke ruggengraat voor sterke prestaties

Het continu volledig frame-ontwerp, dat uniek is bij 
John Deere, vormt de robuuste ruggengraat van de 6R serie 
trekkers. Hiermee kan de trekker de zwaarste werkzaamheden 
aan, met hetzelfde gemak als waarmee hij zware ladingen 
heft en transporteert. Motor en transmissie zijn op het frame 
geplaatst, gemonteerd op isolerende blokken. Dit isoleert de 
constructiedelen tegen belastingen en beperkt trillingen tot 
een minimum. Nog een voordeel van het volledige frame is dat 
het gemakkelijker is om een voorlader te monteren.

Alle voordelen in een oogopslag:

■  Meer rijcomfort

■  Hogere belastingen mogelijk

■  Minder constructieve belasting op motor en transmissie

■  Eenvoudige montage van voorlader en fronthefinrichting

■  Hoge stabiliteit en lange levensduur

Door het volledige frame kunnen zware ladingen worden geheven en getransporteerd.

6R serie trekkers – volledig frame

Het volledig frame geeft 
de trekker veel stabiliteit.
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Een ruime keuze uit transmissies!

1   Hebt u een veebedrijf of een gemengd bedrijf en zoekt u naar een kosteneffectieve, ge-
bruiksvriendelijke en bewezen transmissie? Dan is de PowrQuad Plus de transmissie voor u! 
PowrQuad Plus, met zijn vier power shift versnellingen met optionele kruipversnelling, is 
gegarandeerd de juiste transmissie voor u. Met deze transmissie gaat het schakelen van de 
versnellingen comfortabel en soepel, ook onder belasting. Zie pag. 28

 
2   Hebt u een middelgroot bedrijf en zoekt u een kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke en 

bewezen transmissie met extra comfort. Dan is AutoQuad Plus de transmissie die aan uw 
behoeften voldoet!  
Deze transmissie schakelt automatisch tussen de power shift versnellingen. Met onze 
EcoShift functie krijgt u rijcomfort met een laag brandstofverbruik. Zie pag. 28

3   Bent u een landbouwer die al lang zoekt naar een transmissie, die een hoge efficientie en 
een traploze snelheidsinstelling biedt. Ongeacht de omvang van uw bedrijf of het aantal 
werkzaamheden dat u uitvoert, AutoPowr is de transmissie voor u! U stelt eenvoudig de 
snelheid in en AutoPowr doet de rest. Zie pag. 29

4   Zoekt u de ultieme transmissie? De transmissie die u voert naar de toekomst van de 
transmissies voor de landbouw in de komende jaren? Een transmissie met de ultieme 
efficiëntie en comfort. Dan is DirectDrive de transmissie voor u! De semi-automatische 
transmissie met acht versnellingen en dubbele koppeling is toonaangevend wat betreft 
schakelsnelheid en comfort. Zie pag. 30-31

6R serie trekkers

Omdat we weten dat er niet één enkele transmissie bestaat voor alle eisen bieden we de  
nieuwe 6R serie met verschillende transmissievarianten. We kunnen de juiste transmissie  
voor u vaststellen vanuit onze toepassings-georiënteerde selectie. 
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D1 D2 D3 D4

Met de koppelingsknop op de 
PowrQuad Plus en AutoQuad Plus 
transmissies kunt u eenvoudig 
tijdens het rijden van groep naar 
groep schakelen, zonder het 
koppelingspedaal te gebruiken.

AutoQuad Plus versus. PowrQuad Plus

Zowel AutoQuad Plus als PowrQuad Plus hebben vier 
versnellingsgroepen, cruise control voor werkzaamheden 
waarbij een constante snelheid nodig is, en een kruipgroep 
voor lage snelheden van minimaal 250 m/u.

Andere premium kenmerken in beide transmissies:
■ Parkeerslot
■ Schakelen met één hendel, met koppelingsknop
■ SoftShift technologie
■ Snelheidsaanpassing
■ Duurzame Perma-Clutch koppeling
■ Traploos instelbare schakelmomenten

Wat is het verschil? AutoQuad Plus is de premium keuze, met 
automatisch schakelen van de versnellingen. U kunt naar wens 
de schakelmomenten instellen tussen 1700 en 2100 rpm, 
zodat u altijd in de juiste versnelling werkt voor het werk waar 
u mee bezig bent. Dat is heel nuttig wanneer u tijdens het 
ploegen stuit op harde grond, of wanneer u op de weg tegen 
een helling op moet trekken.

Verder omvat de 40 km/u AutoQuad Plus de EcoShift functie, 
een technologie voor lagere motortoerentallen bij hoge 
transportsnelheden, voor meer bestuurderscomfort en een 
lager brandstofverbruik.

Met de koppelingsknop op de PowrQuad Plus en AutoQuad 
Plus transmissies kunt u eenvoudig tijdens het rijden van 
groep naar groep schakelen, zonder het koppelingspedaal te 
gebruiken. 

SoftShift zorgt voor soepel 
schakelen van de versnellingen, ook 
onder volle belasting, door kort en 
automatisch inschakelen van de 
motor tijdens schakelhandelingen.

6R serie trekkers – Transmissie Revolutie

= SOFTSHIFT
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AutoPowr = traploos schakelen

De AutoPowr transmissie kan door iedereen binnen een paar seconden vanuit de stoel worden 
bediend. Met één enkele hendel schakelt u soepel van 0 tot 40 of 50 km/u – en elke snelheid 
daartussenin. 

Gebruik van de koppeling is absoluut niet nodig, zelfs niet om de trekker te stoppen. U kunt 
een bepaalde rijsnelheid instellen, waarna de transmissie en de motor samenwerken om de 
trekker op die snelheid te houden, met zorgenvrije, onmiddellijke en automatische reacties op 
variërende belastingen.

Met PowerZero kunt u de trekker op 0 km/u houden – dat betekent niet terugrollen, zelfs op 
hellingen, ongeacht de belasting.

De parkeerslotfunctie biedt verhoogde remkracht wanneer een wagen is aangekoppeld, 
door actieve beremming van de wagen.

Rijpedaalmodus
Bij bepaalde toepassingen, wanneer nauwkeurig geregelde versnellingen en vertragingen 
noodzakelijk zijn, kunt u profiteren van het gemak van de optionele rijpedaalmodus. Hiermee 
kunt u het motortoerental instellen met de handgashendel en de rijsnelheid vooruit regelen met 
het rijpedaal. Dit is extreem comfortabel, ook tijdens de langste werkdagen.

Met AutoPowr kunt u de transmissie- en motorprestaties fijn afstellen, voor 
optimale zuinigheid en productiviteit 
 
De versnellingshendel van AutoPowr is opnieuw ergonomisch onder handen 
genomen voor nog meer comfort en gebruiksgemak

AutoPowr in een oogopslag:
■  Automatische regeling van de overbrengingsverhouding om de ingestelde snelheid vooruit te 

handhaven, terwijl motortoerental en brandstofverbruik worden verlaagd
■  100 % mechanische vermogensoverdracht bij 4, 8, 20 en 40 km/u hoge efficiëntie, zowel op 

het land als op de weg
■  Individuele rijstrategie met rijpedaalmodus
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De Transmissie Revolutie

De toekomst is er al! Geïnspireerd door de ontwikkelingen 
die plaats vinden bij de premium merken in de auto 
industrie, heeft John Deere de ultieme transmissie voor 
de landbouw ontworpen, ontwikkeld en getest. De totaal 
nieuwe DirectDrive transmissie. 

De volgende generatie in de transmissietechnologie! 
In het verleden waren de mijlpalen voor transmissies de 
(mechanische) powershift transmissie en de traploos 
variabele transmissies (IVT). Mechanisch schakelen 
levert een brandstofefficiënte transmissie en IVT levert 
de oplossing met premium comfort. DirectDrive biedt 
van beide systemen het beste: de efficiëntie van een 
mechanische transmissie en het comfort van een IVT. 

De DirectDrive transmissie is uitgerust met een dubbele 
koppeling in een 100% mechanische transmissie, voor 
een buitengewone efficiëntie. Deze transmissie met 3 
groepen heeft de volgende versnelling al in lijn liggen, 
klaar om te beginnen en alleen nog maar wachtend tot 
het schakelcommando wordt gegeven. 

6R serie trekkers – Transmissie Revolutie 

U profiteert van het feit dat de aandrijfkracht tijdens 
het schakelen niet wordt verminderd, waardoor het 
brandstofverbruik wordt verlaagd en het comfort verhoogd. 
En ook belangrijk: dankzij het elektrische schakelsysteem 
hebben de weersomstandigheden of de 
binnentemperatuur geen invloed op de werkings, 
meteen vanaf het begin van de werkdag.

De AutoClutch functie is ook leverbaar voor de 
DirectDrive transmissies en levert nog meer gemak en 
productiviteit voor transport, voorlader en nauwkeurige 
naderingsbewegingen. 

Voor veilig parkeren kan de mechanische parkeerblokkering 
elektronisch worden geactiveerd met de aan de linkerkant 
geplaatste omkeerschakeling.

Met vertrouwen remmen is ook van toepassing op wagens, 
die via het parkeerslot van de trekker worden geremd.

Snelheidsknop

Schakelhendel

Handmatige stand

Automatische stand

Groepenschakeling

DirectDrive beschikbaar vanaf tweede helft 2012.
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Twee is beter dan één!

6R serie trekkers 

De DirectDrive transmissie zorgt voor een 
soepele overlapping van de versnellingen 
met behulp van twee koppelingen, één 
voor de even versnellingen en één voor de 
oneven versnellingen 

Dankzij de dubbele koppeling combineert de DirectDrive transmissie alle voordelen 
van de AutoPowr en AutoQuad transmissies – terwijl hij ook nieuwe mogelijkheden 
en een ongeëvenaarde efficiëntie biedt. 

Door verhoging van het aantal powershiftversnellingen tot acht vermindert 
de John Deere DirectDrive transmissie de behoefte aan groepenschakelingen, 
wat het aantal aandrijvingsonderbrekingen aanzienlijk vermindert. Het resultaat 
is een efficiënter gebruik van het motorvermogen en een buitengewone 
brandstofefficiëntie.

De trekker kan volledig automatisch worden gereden, net als met een IVT 
transmissie, maar de bestuurder kan ook kiezen uit drie groepen, afhankelijk van de 
werkzaamheden:

Groep A   voor trekwerkzaamheden met acht powershiftversnellingen  
van 2,7 – 10,8 km/u

Groep B   voor aftakaswerkzaamheden met acht powershiftversnellingen  
van 5,4 – 21,5 km/u

Groep C   voor transport met acht powershiftversnellingen van 13,8 – 42 km/h  
of 13,8 – 54,6 km/h

Voor ultieme transportmogelijkheden kan knop B/C worden gekozen, waarmee u 
de beide groepen B en C gebruikt en automatisch tussen deze twee heen en weer 
schakelt. Een snelheid van 40 km/h kan bereikt worden met 1550 motortoeren en 
50 km/h met 1600 motortoeren.
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Geoptimaliseerd hydraulisch systeem: meer vermogen, meer snelheid, meer comfort, meer efficiëntie

De 6R serie is uitgerust met een gesloten hydraulisch systeem 
met druk- en oliestroomcompensatie. Meer dan wat ook is het 
systeem gebouwd voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. 
Daarom vindt u in het hart van het systeem minder hydraulische 
onderdelen, minder hydraulische aansluitingen en kortere 
hydraulische leidingen.

En er is meer dan voldoende vermogen beschikbaar.  
De 6R serie biedt een ongelooflijke capaciteit, tot 155 l/min 
met een 63 cc pomp. Met 200 bar maximale systeemdruk 
kunnen uw bestuurders profiteren van verbazingwekkende 
hydraulische prestaties en betere stuurreacties. Zelfs bij lage 
motortoerentallen.

U bespaart ook kostbare tijd en geld, doordat onze twee ruim 
bemeten hydraulische filters slechts om de 1.500 u moeten 
worden vervangen!

De hulptank met extra capaciteit 
zorgt ervoor dat er voldoende 
olie is voor zware hydraulische 
toepassingen

Het hydraulische systeem van de nieuwe 6R heeft de stabiliteit en bediening voor de hoogste precisie eisen. 

6R serie trekkers – Prestaties hydraulisch systeem

Met de EasyGuide Centre Link kunt 
u zelfs gemakkelijk en comfortabel, 
vanuit de trekkercabine, zware 
hydraulische topstangen aan het 
werktuig koppelen. 
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Volledige controle

Met de CommandCenter bedieningselementen kunt u de 
regelventielen (SCVs) bedienen tijdens het rijden. Dit is een 
handige oplossing voor het bedienen van hefinrichtingen 
en voor lichte trekwerkzaamheden, zoals pneumatische 
zaaimachines en werktuigen met een hydraulische 
aandrijving. 

Controleer de volumestroom
Met de optionele elektronische E-SCV´s kunt u 
met het grote GreenStar 3 CommandCenter display 
de volumestromen en tijden in het oog houden, 
waardoor u de controle houdt over de hydraulische 
systemen van uw trekker

Efficiënt in ieder detail
De optionele pneumatische aanhangwagenrem is uitgerust met een 
luchdroger voor de beste betrouwbaarheid. De luchtcompressor is uitgerust 
met een elektromagnetische koppeling voor hoge efficiëntie. Niet alleen 
efficiënt maar ook comfortabel.

6R serie trekkers 
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Verhoog uw productiviteit met John Deere hefinrichtingen

Wanneer u werktuigen aan moet koppelen levert John Deere het vermogen dat 
u nodig hebt – met een hoog hefvermogen, ook voor zware werktuigen! Voor uw 
aanbouwwerktuigen leveren onze driepuntshefinrichtingen tot 9.550 kg maximum 
hefvermogen.

De 6R driepuntshefinrichtingen zijn uitgerust met:

■ Elektronische trekkrachtregeling voor variërende belastingen

■ Dansonderdrukking voor een betere rijstabiliteit

■ Stabilisatieblokken en stabilisatiestangen (ook hydraulische stabilisatiestangen)

■ iTEC systeemtechnologie voor totaal werktuigenmanagement

■  Handige regeling via CommandCenter van instelling driepuntshefinrichting, diepte, 
hoogte, daalsnelheid, slip en dansonderdrukking

Met de nieuwe, zelfcentrerende John Deere frontgewichten kunt u nu uw de ballast 
van uw trekker flexibel aanpassen aan veranderende eisen. Voordelen zijn de snelle 
en eenvoudige bevestiging en ideale uitlijning van het frontgewicht en een hogere 
productiviteit. Optimale ballast verlaagt het brandstofverbruik. 

Het aanhaken van de nieuwe 1500 en 1800 kg gewichten is nog nooit zo eenvoudig geweest.

6R serie trekkers – Aankoppelingen (hefinrichtingen en aftakas)
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Ingebouwde veelzijdigheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u meer kunt doen.  
Dat is bijvoorbeeld de reden waarom onze 6R trekkers ISOBUS-
voorbereid zijn. Deze plug-and-play technologie verbetert de presta-
ties en bereidt u voor op toekomstige ontwikkelingen. En doordat u 
maar één display nodig hebt, zoals het op de fabriek geïnstalleerde 
GreenStar 3 CommandCenter of de GreenStar 2630, waarmee u uw 
ISOBUS-werktuigen bedient, bespaart u ook nog geld. 

Denk aan de 6R serie trekkers als zelfstandige krachtbronnen 
voor het werken met rotorkopeggen, houtversnipperaars, 
grote graanwagens, cirkelmaaiers, persen – noem maar op!

Een onafhankelijke, elektrisch geschakelde aftakas met 3 snelheden 
is standaard op alle 6R trekkers. U kunt ook kiezen uit:

■ 540 / 540E / 1000
■ 540E / 1000 / 1000E*

Snelle en indrukwekkende nauwkeurigheid voor veeleisende 
aftakaswerkzaamheden

Geïntegreerde frontaftakas

Geïntegreerde fronthefinrichting 
De 6R trekkers zijn ook leverbaar 
met een volledig geïntegreerde  
fronthefinrichting, met een maxi-
maal hefvermogen van 4.000 kg. 

De fronthefinrichting is ook 
uitgerust met:
■  Twee hydraulische aansluitingen 

aan de voorkant 
■  Dubbelwerkende cilinders voor 

zowel heffen als neerdrukken
■  Geschikt voor iTEC 

■  7-polige lampcontactdoos

6R serie trekkers 

De geïntegreerde fronthefinrich-
ting is ook leverbaar als naleve-
ringsset, waarvoor u contact op 
kunt nemen met uw dealer. 

*alleen leverbaar voor 6170R – 6210R modellen
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Groene voorladers voor groene trekkers

Met een John Deere voorlader kunt u zeker zijn van de best 
mogelijke prestaties, meeste duurzaamheid en perfecte 
aanpassing aan uw John Deere trekker. Waarom? Doordat 
we onze voorladers ontwikkelen als een integraal deel van 
uw trekker – niet iets wat u er achteraf opschroeft. De extra 
sterkte en duurzaamheid betekenen dat u het volledige 
potentieel van uw hydraulische vermogen kunt gebruiken. 

De John Deere voorladers leveren u dit alles en nog meer:
■ Uitgebalanceerde voorasbelasting

■ Optimale belasting en trekkerstabiliteit

■ Slank montageframe

■ Nieuwe standaard EURO drager voor werktuigen

■ Minder belasting van frame en constructie

■ Ergonomische bedieningselementen

■ Onovertroffen zicht

■  Geïntegreerde vering, omschakelventiel en 
drukontlastingsklep

■  Geïntegreerde hydraulische routering met verborgen 
olieleidingen

■  Onovertroffen servicevriendelijkheid

6R serie trekkers – Groen-op-groen voorladers

Doordat John Deere zowel de trekker als de voorlader produceert, zijn de geïntegreerde functies, zoals de joystick, geoptimaliseerd voor een soepele werking.
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Welke voorlader past bij mijn bedrijf?

Voorladers zonder parallelgeleiding (NSL) zijn ideaal wanneer het niet nodig is om de 
werktuigen absoluut horizontaal te houden tijdens heffen en zakken.

Voorladers met mechanische parallelgeleiding (MSL) houden uw werktuig automatisch 
horizontaal tijdens het heffen en zakken. Zij zijn ideaal voor zware voorladerwerkzaamheden.

Voorladers met hydraulische parallelgeleiding (HSL) bieden de meeste kracht, nauwkeurigheid 
en zicht en zorgen voor een waardevolle efficiëntie tijdens al uw voorladerwerkzaamheden.

Elektronische parallelgeleiding (ESL). De elektronische parallelgeleiding op een NSL voorlader 
verbetert het zicht naar voren aanmerkelijk, doordat er geen mechanische delen in het 
gezichtsveld voorkomen, en de posities worden in het geheugen opgeslagen met “Return To 
Position” (RTP), waardoor accurate bewegingen mogelijk zijn door bediening met een knop.

De H340 en H360 zijn de juiste keuzes als u veel tijd per jaar besteedt aan voorladerwerk. Het hefvermogen van de H360 
gaat tot 2,0 ton en de hoogte tot 4,4 m.*

6R serie trekkers 

6R modellen en de John Deere voorladers die erbij passen

6105R – H310, H340 

6115R – H310, H340 

6125R – H310, H340

6130R – H340, H360

6140R – H340, H360

6150R – H340, H360

6170R – H360, H380

6190R – H360, H380

6210R – H360, H380

Hefhoogte* Hefcapaciteit (MSL)

H310 3,80 m 1850 kg

H340 4,10 m 1900 kg

H360 4,40 m 2000 kg

H380 4,50 m 2150 kg

De H380 is ontworpen voor jarenlang zwaar gebruik, met 
een hefvermogen tot 2,15 ton en een hoogte tot 4,5 m.* 

De H310 is een compactere voorlader, ideaal voor 
voorladerwerk in krappe omgevingen. Het hefvermogen 
van de H310 gaat tot 1,85 ton en de hoogte tot 3,8 m.*

* Op max. hoogte draaipunt
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De 6R serie trekkers levert onmiddellijke toegang tot alle 
cruciale ruimtes voor snel en eenvoudig dagelijks onderhoud.

■ De onderhoudspunten zijn bereikbaar vanaf de grond.

■  Kijkglazen zijn ingebouwd in de meeste vloeistofreservoirs 
met een gemakkelijke controlestreep

■  Serviceherinnering waarschuwt u wanneer servicebeurt 
nodig is 

■  De filters voor motorlucht en frisse lucht voor de cabine en 
de recirculatiefilters kunnen zonder gereedschap worden 
gecontroleerd en vervangen. 

■  Waar mogelijk zijn onderhoudsvrije bussen, lagers en 
aandrijfassen toegepast.

Bespaar kosten. Bespaar moeite. 
Uw John Deere dealer zal uw 6R trekker in topconditie 
houden. Uw servicemonteur zorgt voor diagnose met Service 
ADVISOR voor snelle en betrouwbare inspecties en gebruikt 
uitsluitend de beste kwaliteit John Deere onderdelen. Voor een 
langere garantieperiode kunt u uw dealer raadplegen over het 
John Deere PowerGard Protection Plan. 

Vriendelijk voor bestuurder en eigenaar 
■ Eenvoudig onderhoud en bereikbaarheid

■ Lange olieverversingsintervals

■ Hoge betrouwbaarheid en lage kosten

■ Hoge kwaliteit van originele JD onderdelen

6R serie trekkers – Onderhoud en accessoires

Service? Simpel.



39|

PLUS 50 II

COLLECTION
2012

1 2 3

U kunt uw trekker precies zo uitrusten als u wilt, door het 
gebruik van John Deere werktuigen en accessoires. Deze 
verhogen uw comfort, gemak en productiviteit. Maar dat is 
nog niet alles. Tegen de tijd dat u uw trekker wilt inruilen of 
verkopen zal hij meer waard zijn voor uw dealer en de koper.

Veldkantoortje: het veldkantoortje 
biedt plaats voor allerlei spullen, 
allemaal binnen direct handbereik; 
en het kan worden uitgenomen, 
waardoor u waardevolle inhoud mee 
kunt nemen wanneer u weggaat. 
U kunt er belangrijke documenten, 
telefoons en zelfs laptop computers 
in opslaan.

Binnenspiegels: kijk wat er 
achter uw trekker gebeurt met 
deze binnenspiegel. Hiermee 
kunt u eenvoudig de werking van 
de werktuigen controleren en 
inhalende voertuigen zien.

Elektrisch koelcompartiment: 
ongeacht hoe lang u op het land 
bezig bent, deze koeler – met een 
capaciteit van 5 liter – houdt uw 
voedsel en dranken koel.

Draaibare stoel: met een draaibare 
stoel komt u makkelijker in en 
uit de cabine. Met het instelbare 
draaisysteem kunt u de stoel tot 
max. 180° draaien, waardoor 
u eenvoudig in en uit de stoel 
kunt komen en achter de trekker 
gekoppelde werktuigen makkelijker 
kunt controleren.

John Deere Collectie: iets speciaals voor uw speciale 
behoeften.
De John Deere cadeaus en merchandise bieden  
voor iedereen wat leuks of nuttigs. Download  
onze catalogus of shop online met:  
www.JohnDeereShop.com. of bel met uw  
lokale John Deere dealer 

John Deere accessoires:

De John Deere voordelen 
Trekkermotoren werken met lagere toerentallen, maar met een hoger 
maximum koppel. Dat veroorzaakt een hogere belasting van de motor en 
genereert erg veel hitte. Onze ingenieurs brachten die kennis in praktijk toen 
ze de nieuwe John Deere Plus-50 ll motorolie ontwikkelden!

6R serie trekkers

PowerGard – geen zorgen

Laten we eerlijk zijn: onderhoud is irritant. Maar u hoeft er 
niet langer aan te denken, want John Deere’s PowerGard 
biedt u drie flexibele onderhoudsprogramma’s, die voldoen 
aan uw individuele behoeften en die u optimale veiligheid 
bieden tegen voorspelbare kosten.

PowerGard onderhoud 
Dekken alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, 
behalve garantie. 

PowerGard zekerheid 
Leverbaar in combinatie met PowerGard Onderhoud. 
Omvat een extra aantal van vier jaren (of een maximum van 
5.000 werkuren) van reparatiebescherming voor motor, 
transmissie en frame na het einde van de garantieperiode.

PowerGard zekerheid 
Dekt alle diensten van PowerGard Zekerheid.evenals de 
zekerheid over de toegeleverde motorcomponenten, 
elektrische componenten, stuurinrichting en remmen, 
hydraulisch systeem en bestuurdersomgeving.
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Technische gegevens

6105R 6115R 6125R 6130R 6140R
MOTORPRESTATIES 
Nominaal vermogen (97/68EC), pk (kW) 105 (77) 115 (85) 125 (92) 130 (96) 140 (103)
Nominaal vermogen met IPM (97/68 EC), pk (kW) 125 (92) 135 (99) 145 (107) 150 (110) 160 (118)
Max. vermogen (97/68EC), pk (kW) 116 (85) 127 (93) 138 (101) 143 (105) 154 (113)
Max. vermogen met IPM (97/68 EC)*, pk (kW) 129 (95) 140 (103) 150 (110) 155 (114) 166 (122)
Nominaal vermogen (ECE-R24), pk (kW)
Nominaal met IPM (ECE-R24)*, pk (kW)
Max. vermogen (ECE-R24), pk (KW)
Max. vermogen met IPC (ECE-R24), pk (KW)
Constant vermogen traject, rpm
Koppelstijging, procent
Maximum koppel, Nm (bij 1600 motor rpm) 492 538 585 609 656
Nominaal toerental, rpm 2100 2100 2100 2100 2100
Fabrikant John Deere Power Systems
Type PowerTech Plus motoren met alleen diesel als brandstof
Nabehandeling Uitlaatfilter met diesel oxidatie katalysator (DOC) en roetdeeltjesfilter (DPF)
Filter, motorlucht PowerCore G2 luchtfilter met voorreiniging
Aanzuiging (EU Fase III B) Turbolader met variable geometrie met intercooler en gekoeld uitlaatgas 
Aantal cilinders en cilinderinhoud 4/4,5 L 4/4,5 L 4/4,5 L 4/4,5 L 6/6,8 L
Koelsysteem Verdeeld koelsysteem met temperatuurafhankelijke aandrijving viscoventilator en onafhankelijke inlaatluchtkoelventilator
Brandstofinspuitingsysteem en regeling Hogedruk CommonRail systeem met tot 2000 bar inspuitdruk
TRANSMISSIE OPTIES
PowrQuad Plus
 20/20 2,5 – 40 km/u – – – – ●
 24/24 2,5 – 40 km/u ● ● ● ● –
AutoQuad Plus
 20/20 2,5 – 40 km/u of 2,5 – 50 km/u – – – – ●
 24/24 2,5 – 40 km/u of 2,5 – 50 km/u ● ● ● ● –
AutoQuad Plus EcoShift
 20/20 2,5 – 40 km/u – – – – ●
 24/24 2,5 – 40 km/u ● ● ● ● –
AutoPowr
 0,05 km/u – 40 km/u of 50 km/u ● ● ● ● ●
DirectDrive
 2,7 – 40 km/u – – – – ●
 2,7 – 50 km/u – – – – ●
Kruipgroep (PowrQuad Plus, AutoQuad Plus en AutoQuad Plus EcoShift) ● ● ● ● ●
ASSEN
Ontwerp veersysteem Triple Link veersysteem (TLS Plus) MFWD as, hydropneumatisch, permanent actief, triple link, vering met automatische vlakstelling
Veerweg 100 mm veerweg
Inschakeling differentieelslot vooras Automatisch blokkerend differentieel
Inschakeling differentieelslot achteras Elektrohydr. bediende, oliegekoelde koppeling
Achteras Flensas Flensas Flensas Flensas Flensas
BESTURING
Type Dynamische Load Sensing, hydrostatisch, volumelevering
HYDRAULISCH SYSTEEM
Type Druk- en volumecompensatie (PFC) systeem met load sensing functie
Volumestroom bij nominale snelheid/optie, l/min 80/114 80/114 80/114 80/114 80/114
Regelventielen (maximum aantal) 4+3 4+3 4+3 4+3 4+3
Power beyond X X X X X
Olieafnamecapaciteit zonder/met extra tank, l – – – – –
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6105R 6115R 6125R 6130R 6140R
3-PUNTSHEFINRICHTING – achter
Type  Elektronisch, trekstangen; trekkracht- & diepteregeling, traploze mengregeling, zweefstand
Categorie II/IIIN IIIN IIIN IIIN III
Max. hefvermogen aan de haken, kg 4600 5300 6000 6800 7200
Hefvermogen door gehele heftraject (OECD 610 mm), kg 2950 3350 3850 4350 3700
Hefvermogen door gehele heftraject (OECD aan de haken), kg 3300 3800 4350 4900 4250
3-PUNTSHEFINRICHTING – voor
Type  Elektronisch, trekstangen; trekkracht- & diepteregeling, traploze mengregeling, zweefstand
Categorie IIIN IIIN IIIN IIIN IIIN
Max. hefvermogen aan de haken, kg 4000 4000 4000 4000 4000
Hefvermogen door gehele heftraject (OECD 610 mm), kg 3300 3300 3300 3300 3300
ACHTERAFTAkAS
Type Elektrohydr. bediende, oliegekoelde meervoudige platen
Motor rpm bij nominale aftakastoerentallen (540/540E/1000 achteraftakas) 1950/1721/1950
Motor rpm bij nominale aftakastoerentallen (540E/1000E/1000 achteraftakas) –
*alleen met AutoPowr of DirectDrive transmissie
FRONTAFTAkAS
Type Elektrohydr. bediende, oliegekoeld
Motortoerental bij nominaal aftakastoerental (1000), rpm 1995 1995 1995 1995 1995
CABINE
Technische gegevens ComfortView cabine met zeer goed rondom zicht, panoramadeuren, ClimaTrak en GreenStar 3 CommandCenter
Vering Adaptieve hydraulische cabinevering HCS Plus
Geluidsniveau op oorhoogte bestuurder 72
Glasoppervlakte cabine, m² 6,11
Volume cabine, m³ 3,33
Display GreenStar 3 CommandCenter display (Optioneel touch-screen versie)
DIVERSEN
AutoTrac-voorbereid Optioneel
ISOBUS werktuigenaansluiting Optioneel
Command Center Video (alleen leverbaar met touch-screen) Optioneel
Startonderbreker Optioneel
Rijpedaalmodus Alleen met AutoPowr of DirectDrive transmissie
Wagenremsysteem Hydraulisch of pneumatisch systeem Optioneel
Pneumatisch wagenremsysteem Elektromagnetische compressor koppeling, hydraulische vertragingsventielen, luchtdrukdroger inbegrepen
INHOUDEN
Brandstoftank (standaard/Optioneel) 220 zonder HCS Plus, 265 met HCS Plus 330 350
Motorkoelvloeistof, l 22 22 22 27 27
AFMETINGEN EN GEwICHTEN
Wielbasis, mm 2580 2580 2580 2765 2765
Breedte x hoogte x lengte, mm* ** 2430 x 2800 x 4540 2430 x 2800 x 4540 2430 x 2800 x 4540 2490 x 2950 x 4930 2490 x 2950 x 4930
*gemeten van flensas tot cabinedak, van frontgewichtdrager tot trekstangen
Bodemvrijheid, mm* ** 500 500 500 530 530
*gemeten midden onder vooras
**gemeten met max. bandenmaten voor en achter, zie hieronder
Draaistraal, gemeten met 600/65R30 voorbanden op 2050 mm spoorbreedte
Gemiddeld transportgewicht, kg 5440 5455 5470 5640 6160
*gemeten met AutoQuad transmissie, TLS vooras, trekhaak en max. bandenmaat, zie hieronder
Maximum toelaatbaat bruto gewicht, kg 8200 8500 9500 10000 10800
BANDENMAAT
Bandenmaten voorwielen, max. leverbaar (diameter in cm) 540/65 R24 (134) 540/65 R24 (134) 540/65 R24 (134) 540/65 R28 (144) 600/70 R28 (152)
Bandenmaten achterwielen, max. leverbaar (diameter in cm) 600/65 R38 (178) 600/65 R38 (178) 600/65 R38 (178) 650/65 R38 (185) 710/70 R38 (200)
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Technische gegevens

6150R 6170R 6190R 6210R
MOTORPRESTATIES 
Nominaal vermogen (97/68EC), pk (kW) 150 (110) 170 (125) 190 (140) 210 (154)
Nominaal vermogen met IPM (97/68 EC), pk (kW) 170 (125) 200 (147) 220 (162) 240 (177)
Max. vermogen (97/68EC), pk (kW) 165 (121) 187 (138) 209 (154) 231 (170)
Max. vermogen met IPM (97/68 EC)*, pk (kW) 175 (129) 207 (152) 228 (167) 249 (183)
Nominaal vermogen (ECE-R24), pk (kW) 162 (119) 181 (133) 200 (147)
Nominaal met IPM (ECE-R24)*, pk (kW) 193 (142) 209 (154) 228 (168)
Max. vermogen (ECE-R24), pk (KW) 181 (133) 201 (148) 222 (163)
Max. vermogen met IPC (ECE-R24), pk (KW) 200 (147) 218 (160) 238 (175)
Constant vermogen traject, rpm 630 630 630
Koppelstijging, procent 40 40 40
Maximum koppel, Nm (bij 1600 motor rpm) 702 796 890 983
Nominaal toerental, rpm 2100 2100 2100 2100
Fabrikant John Deere Power Systems
Type PowerTech Plus motoren met alleen diesel als brandstof
Nabehandeling Uitlaatfilter met diesel oxidatie katalysator (DOC) en roetdeeltjesfilter (DPF)
Filter, motorlucht PowerCore G2 luchtfilter met voorreiniging
Aanzuiging (EU Fase III B) Turbolader met variable geometrie met intercooler en gekoeld uitlaatgas 
Aantal cilinders en cilinderinhoud 6/6,8 L 6/6,8 L 6/6,8 L 6/6,8 L
Koelsysteem Verdeeld koelsysteem met temperatuurafhankelijke aandrijving viscoventilator en onafhankelijke inlaatluchtkoelventilator
Brandstofinspuitingsysteem en regeling Hogedruk CommonRail systeem met tot 2000 bar inspuitdruk
TRANSMISSIE OPTIES
PowrQuad Plus
 20/20 2,5 – 40 km/u ● ● ● ●
 24/24 2,5 – 40 km/u – – – –
AutoQuad Plus
 20/20 2,5 – 40 km/u of 2,5 – 50 km/u ● ● ● ●
 24/24 2,5 – 40 km/u of 2,5 – 50 km/u – – – –
AutoQuad Plus EcoShift
 20/20 2,5 – 40 km/u ● ● ● ●
 24/24 2,5 – 40 km/u – – – –
AutoPowr
 0,05 km/u – 40 km/u of 50 km/u ● ● ● ●
DirectDrive
 2,7 – 40 km/u ● ● ● ●
 2,7 – 50 km/u ● ● ● ●
Kruipgroep (PowrQuad Plus, AutoQuad Plus en AutoQuad Plus EcoShift) ● – – –
ASSEN
Ontwerp veersysteem Triple Link veersysteem (TLS Plus) MFWD as, hydropneumatisch, permanent actief, triple link, vering met automatische vlakstelling
Veerweg 100 mm veerweg
Inschakeling differentieelslot vooras Automatisch blokkerend differentieel
Inschakeling differentieelslot achteras Elektrohydr. bediende, oliegekoelde koppeling
Achteras Flensas Flensas of tandheugelas Flensas of tandheugelas Flensas of tandheugelas
BESTURING
Type Dynamische Load Sensing, hydrostatisch, volumelevering
HYDRAULISCH SYSTEEM
Type Druk- en volumecompensatie (PFC) systeem met load sensing functie
Volumestroom bij nominale snelheid/optie, l/min 80/114 114/155 114/155 114/155
Regelventielen (maximum aantal) 4+3 4+3 4+3 4+3
Power beyond X X X X
Olieafnamecapaciteit zonder/met extra tank, l – 27/60 27/60 27/60
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6150R 6170R 6190R 6210R
3-PUNTSHEFINRICHTING – achter
Type  Elektronisch, trekstangen; trekkracht- & diepteregeling, traploze mengregeling, zweefstand
Categorie III III III III
Max. hefvermogen aan de haken, kg 8100 8500 8500 9550
Hefvermogen door gehele heftraject (OECD 610 mm), kg 4200 4850 4850 5450
Hefvermogen door gehele heftraject (OECD aan de haken), kg 4800 5350 5350 6000
3-PUNTSHEFINRICHTING – voor
Type Fronthef aangestuurd door regelventiel achter, leiding regelventiel Optioneel
Categorie IIIN IIIN IIIN IIIN
Max. hefvermogen aan de haken, kg 4000 4000 4000 4000
Hefvermogen door gehele heftraject (OECD 610 mm), kg 3300 3300 3300 3300
ACHTERAFTAkAS
Type Elektrohydr. bediende, oliegekoelde meervoudige platen
Motor rpm bij nominale aftakastoerentallen (540/540E/1000 achteraftakas) 1950/1721/1950
Motor rpm bij nominale aftakastoerentallen (540E/1000E/1000 achteraftakas) 1761/1989/1756 (niet bij 6150R)
*alleen met AutoPowr of DirectDrive transmissie
FRONTAFTAkAS
Type Elektrohydr. bediend, oliegekoeld
Motortoerental bij nominaal aftakastoerental (1000), rpm 1995 1995 1995 1995
CABINE
Technische gegevens ComfortView cabine met zeer goed rondom zicht, panoramadeuren, ClimaTrak en GreenStar 3 CommandCenter
Vering Adaptieve hydraulische cabinevering HCS Plus
Geluidsniveau op oorhoogte bestuurder 72
Glasoppervlakte cabine, m² 6,11
Volume cabine, m³ 3,33
Display GreenStar 3 CommandCenter display (Optioneel touch-screen versie)
DIVERSEN
AutoTrac-voorbereid Optioneel
ISOBUS werktuigenaansluiting Optioneel
Command Center Video (alleen leverbaar met touch-screen) Optioneel
Startonderbreker Optioneel
Rijpedaalmodus Alleen met AutoPowr of DirectDrive transmissie
Wagenremsysteem Hydraulisch of pneumatisch systeem Optioneel
Pneumatisch wagenremsysteem Elektromagnetische compressor koppeling, hydraulische vertragingsventielen, luchtdrukdroger inbegrepen
INHOUDEN
Brandstoftank (standaard/Optioneel) 350 455 / 400 455 / 400 455 / 400
Motorkoelvloeistof, l 27 28 28 28
AFMETINGEN EN GEwICHTEN
Wielbasis, mm 2765 2800 2800 2800
Breedte x hoogte x lengte, mm* ** 2490 x 2950 x 4930 2550 x 3160 x 5050 2550 x 3160 x 5050 2550 x 3160 x 5050
*gemeten van flensas tot cabinedak, van frontgewichtdrager tot trekstangen
Bodemvrijheid, mm* ** 530 560 560 560
* gemeten midden onder vooras
**gemeten met max. bandenmaten voor en achter, zie hieronder
Draaistraal, gemeten met 600/65R30 voorbanden op 2050 mm spoorbreedte 5,7 5,7 5,7
Gemiddeld transportgewicht, kg 6195 7350 7375 7400
*gemeten met AutoQuad transmissie, TLS vooras, trekhaak en max. bandenmaat, zie hieronder
Maximum toelaatbaat bruto gewicht, kg 11300 12000 13000 13000
BANDENMAAT
Bandenmaten voorwielen, max. leverbaar (diameter in cm) 600/65 R28 (152) 600/70 R28 (158) 600/70 R28 (158) 600/70 R28 (158)
Bandenmaten achterwielen, max. leverbaar (diameter in cm) 710/70 R38 (200) 710/70 R42 (205) 710/70 R42 (205) 710/70 R42 (205)



JohnDeere.com

Leveren van oplossingen voor uw uitdagingen! Er is John Deere veel aan gelegen om u aan het werk te houden. Daarom zijn onze producten en technologieën volgens hoge kwaliteitsmaatstaven 
gebouwd, hypermodern en efficiënt.

We hebben zoveel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een effectieve dealerorganisatie, dat we als een goede buurman kunnen functioneren – we komen bij u als u ons nodig hebt.

En daarom worden de medewerkers van onze dealers op de fabriek getraind. Ze kennen elke bout en moer van uw machines en ze zijn opgeleid om eventuele problemen te herkennen.

Reken op John Deere voor al uw trekkerbehoeftes. Met bijna 175 jaar ervaring in de landbouwmachinesector kunnen we eerlijk zeggen: betrouwbaarheid is onze kracht.

“Neem het krediet voor de aankoop van het beste”
John Deere Financial – Een reeks financiële opties die net zo krachtig zijn als onze producten. Neem contact op met uw  
John Deere dealer voor een uitgebreid gamma van financiële opties die passen bij de specifieke behoeften van uw bedrijf.  
Niet beschikbaar in alle landen, raadpleeg uw plaatselijke dealer voor meer informatie. 

Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen sommige illustraties en  
tekst 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 ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. YY
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We doen het allemaal voor u


