
5M-serie trekkers
55 tot 85 kW (75 tot 115 pk) 97/68/EG

M – zoals in Meer dan je ooit zou  
verwachten in deze klasse
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Werken met de beste
Alleen trekkers met het beste van John Deere verdienen de 
naam John Deere. Dat was ons motto bij het maken van de 
nieuwe 5M-trekkerserie. Voortbouwend op hun succesvolle 
voorgangers, de 5M-modellen, hebben we enkele belangrijke 
functies verder verbeterd. Dat hebben we gedaan om in uw 
behoeften te voorzien.

Het vermogen van de 5M-serie varieert van 55 kW (75 pk) tot 
85 kW (115 pk). Efficiëntie, wendbaarheid, compactheid en 
uitstekend zicht staan centraal. Het is onwaarschijnlijk dat u 
in deze klasse een betere trekker vindt. Bekijk het met eigen 
ogen.

M – zoals in Merk van topklasse

De 5E-serie trekkers – inleiding
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M – zoals in Meerdere modellen  
om uit te kiezen

Maak kennis met de familie
De nieuwe 5M-serie is de juiste trekker voor veel klussen. En zoals in elke goede familie heeft 
ieder familielid zijn eigen unieke sterke punten, gecombineerd met speciale familietrekjes die ze 
allemaal gemeen hebben.

De trekkers uit de 5M-serie bieden meer keuze dan ooit tevoren. U kunt kiezen tussen de 
extra grote comfortabele cabine en het open bedieningsstation. Of de comfortabele 
cabine met laag dak voor werk in lage stallen of schuren – het lage zwaartepunt geeft deze 
trekker extra stabiliteit op heuvelachtig terrein. Vooral fruittelers en wijnbouwers zullen 
de smalspoorvariant handig vinden.

5M-cabine 
Met een overvloed aan comfort en ruimte, 
geoptimaliseerde ergonomie en een uitstekend 
zicht rondom zet de 5M een nieuwe standaard 
in zijn klasse.

5M IOOS 
De 5M-versie met open bestuurdersstation biedt 
hetzelfde niveau van comfort en ergonomische 
perfectie.

De 5M-serie trekkers – overzicht van modellen
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M – zoals in Meerdere modellen  
om uit te kiezen

Van goed naar geweldig
Grootsheid groeit uit aandacht voor detail. Dat was de sleutel tot het succes van de vorige 
5M-serie. En daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van alle details waarvan we 
weten dat u ze belangrijk vindt. 

Zo hebben de nieuwe 5M-serie trekkers een grote, comfortabele cabine: meer ruimte, 
beter zicht en vele andere details die het comfort verbeteren. Aan een ander veelgehoord 
verzoek van onze klanten is gehoor gegeven met een grotere keuze aan krachtige motoren, 
terwijl tegelijkertijd de brandstofefficiëntie is verbeterd – en met de invoering van een 
aantrekkelijk geprijsd driecilinder-instapmodel. 

Onze 5M-serie trekkers hebben nog veel meer interessante innovaties voor u in petto. 
Neem eens een kijkje. 

5M lage uitvoering 
De 5M met cabine met laag dak en 480/70R28-
banden heeft een totale hoogte van slechts 
2,48 meter. De cabinevloer is vlak – zonder 
transmissietunnel – zodat de bestuurder veel 
beenruimte heeft.

5M smal 
Met een spoorbreedte van naaf tot naaf 
van 182 cm aan de voorzijde en 172 cm 
(van band tot band) aan de achterzijde is de 
5M is ideaal voor wijngaarden of fruitteelt 
en andere omstandigheden waarbij een smal 
spoor onontbeerlijk is.

De 5M-serie trekkers – overzicht van modellen
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Meer vermogen, betere brandstofefficiëntie
Onze klanten verwachten niet slechts veelzijdigheid van een 5M-trekker, maar ook kracht. 
Zwaar ploegwerk heeft een even hoge prioriteit voor deze machine als het gebruik van 
energieverslindende, door de aftakas aangedreven werktuigen.

De 4,5 liter commonrail-motoren van de 5M-trekkers laten zien hoe de combinatie van 
brandstofinspuiting onder hoge druk, een actieve inlaatluchtkoeler en elektronische 
bediening kan leiden tot een koppelstijging van 30 % – zonder toename van het gemiddelde 
brandstofverbruik.

Aantrekkelijk geprijsd instapmodel
Voor prijsbewuste klanten is er het model met de 3 liter PowerTechE motor met een 
vermogen van 55 kW (75 pk). Afgezien van het verschil in motorinhoud wordt deze motor 
geleverd met exact dezelfde technische kenmerken als zijn grotere broers, zoals de 
commonrail-brandstofinspuiting onder hoge druk, en hij is net zo zuinig.

M – zoals in Maximaal vermogen  
inbegrepen

Snel rijden op de weg 
Het vervoeren van zware lasten op de 
weg gaat de 5M gemakkelijk af.

Volle sterkte  
De hoge trekkracht en dicht bij 
elkaar liggende versnellingen zijn 
ideaal voor zware grondbewerking.

De 5M-serie trekkers – overtuigende prestaties
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M – zoals in Maximaal vermogen  
inbegrepen

Personaliseer uw versnellingsbak 
De 5M-serie biedt een scala van 
verschillende transmissieopties voor elke 
behoefte.

Kies de transmissie die bij u past
De verschillende versnellingsbakopties voor de 5M-trekkers, van de 16/16 SyncReverser tot 
de 32/16 PowrReverserPlus, zijn ontworpen in overeenstemming met de prestaties en de 
levensduur van de motoren. Met de nieuwe modulatieregelset kunt u nauwkeurig de snelheid 
van de PowrReverser transmissie aanpassen aan de bodemgesteldheid en het soort werk.

Groentevelden? In dat geval maakt de optionele kruipversnelling het u gemakkelijk om te 
werken op een snelheid van ongeveer 300 m/u. Standaard geleverd met geïntegreerd 
parkeerslotmechanisme, dat de trekker betrouwbaar op zijn plaats vergrendelt en meer 
veiligheid biedt.

Snel en eenvoudig onderhoud
Om regelmatig onderhoud eenvoudiger te maken, zijn alle onderhoudspunten op de 5M-trekkers 
eenvoudig toegankelijk zonder gereedschap. Want u heeft wel belangrijkere dingen te doen.

De 5M-serie trekkers – overtuigende prestaties



M – zoals in Miraculeus gemak
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Comfortabele, ruime cabine
U brengt een groot deel van uw werkdag door in de cabine van uw trekker. Deze moet 
zo ontworpen zijn dat u uw werk zo comfortabel en efficiënt mogelijk kunt doen. 

Als u lange uren maakt, is een comfortabele werkplek een wereld van verschil. Met dit 
in het achterhoofd hebben we de cabineruimte van de 5M-serie ontworpen om een 
nieuwe standaard te zetten voor ruimte en comfort. 

Een nieuwe rijervaring
De cabine met de “feel good” factor. Je moet de royale afmetingen en het eersteklas gevoel 
van deze ruime en comfortabele cabines zelf ervaren om het verschil echt te kunnen waarderen.

Het comfort en de hoogwaardige inrichting van de 5M-serie cabine zal u zeker enthousiast 
maken en de lange werkdag een stuk draaglijker maken.

De 5M-serie trekkers – extra grote cabine
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Optisch gezien ruimer
U zou bijna denken dat u in een veel grotere trekker rijdt: de grootte van de 5M-cabine 
kan u makkelijk dat gevoel geven. Weinig kans dat u zo’n ruime cabine zult aantreffen in 
een andere trekker van deze maat!

En het gevoel van ruimte wordt verder versterkt door het royale glasoppervlak van de 
cabine: de grote voorruit geeft u een duidelijk zicht op uw verlengde voorlader, en door de 
daklamp houdt u zicht op het volledige bereik zonder dat u uw nek hoeft te strekken of uit 
uw stoel hoeft te komen. De laag uitgesneden ramen aan de onderkant van de cabine 
geven u ook volledig zicht op eventuele aanbouwdelen aan de voorzijde.

Eenvoudig achterom kijken
Bij het werken met aanbouwdelen aan de achterzijde bent u er wellicht aan gewend 
dat u uw lichaam in vreemde bochten moet wringen om te kunnen zien wat u doet. 
Met de 5M hoeft dat niet: de gewelfde achterruit biedt u een volledig en comfortabel 
zicht op zelfs de breedste aanbouwdelen, zoals een suikerbietenspuit.

M – zoals in Meer  
zicht voor u

De 5M-serie trekkers – 320 º zicht
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Kom binnen en ga zitten
Voor uw stoel heeft u de keuze uit mechanisch en luchtgeveerd. Welke u ook kiest, u zit 
gegarandeerd comfortabel. Dat geldt ook voor de opklapbare passagiersstoel naast u – die ook 
het voordeel van veel beenruimte biedt.

De volledig instelbare frisseluchtventilator van het verwarmingssysteem draagt bij aan het 
gevoel van comfort. En als u kiest voor de optionele airconditioning, houdt u zelfs op de warmste 
dagen het hoofd koel.

Om op elk moment, dag en nacht, ten volle te profiteren van het uitstekende panoramische 
zicht vanuit de cabine, worden de modellen uit de 5M-serie geleverd met maximaal vier 
werklampen, zowel voor als achter (opties). Zo heeft u alles onder controle, zelfs in het donker. 

Ruimdenkend
Als u op zoek bent naar een trekker met een open bedieningsstation die het comfort, 
de prestaties en de betrouwbaarheid van een 5M-serie model biedt, dan is de 5M IOOS 
de juiste keuze voor u. Deze machines hebben precies dezelfde hoeveelheid ruimte en 
dezelfde ergonomisch ontworpen bedieningselementen als de versies met gesloten cabine, 
maar geven u extra bereik en toegankelijkheid, naast de openheid en 360 º zicht van 
een open trekker.

M – zoals in Meer  
zicht voor u

Bewonder het zicht 
De extra grote cabine van de 5M-trekker biedt 
uitstekend zicht.

De 5M-serie trekkers – 320 º zicht
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Zwaar tillen is een fluitje van een cent
U zult onder de indruk zijn van het krachtige hydraulische systeem met open midden 
van de 5M-serie. Alle machines worden geleverd met een 94 l/min. tandempomp voor al 
uw hydraulisch aangedreven werktuigen. De prestaties van deze pomp geven u genoeg 
vermogen voor twee hydraulische werktuigen aan de voorkant en drie aan de achterzijde.

De 5M-serie trekkers zijn sterke gewichtheffers. Het aantal toepassingsmogelijkheden 
van uw 5M-trekker wordt nog groter met een geïntegreerde aftakas voor en een fronthef. 
Voor- en achtermaaier in combinatie met zwaar uitgevoerde cultivators – de sterke 
hydraulische driepuntshefinrichting kan het allemaal aan.

Voor nog meer flexibiliteit in het gebruik van uw trekker heeft u de keuze uit drie 
verschillende aftakasopties: 540/540E of 540/540E/1000 voor het zware werk, 
of 540/540E met wielaandrijving, bijvoorbeeld voor het trekken van aanhangwagens 
met aangedreven assen in heuvelachtig terrein. 

M – zoals in Machtige tillers

Binnen handbereik 
All uw hydraulische 

bedieningselementen zijn 
ergonomisch geplaatst en bevinden 

zich binnen handbereik.

5M-serie trekkers – krachtig hydraulisch systeem
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M – zoals in Machtige tillers

Voor alle soorten terrein  
De krachtige aftakas maakt uw 5M 
nog veelzijdiger. 

5M-serie trekkers – krachtig hydraulisch systeem
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M – zoals in Meesterlijk op 
elkaar afgestemd

Voorladerwerk gemakkelijk gemaakt
De voorlader is een verlengstuk van uw arm als u zware lasten moet verplaatsen. Dit werkt 
vooral goed met voorladers van John Deere, want die zijn ontworpen voor onze trekkers, en 
beide zijn geoptimaliseerd om in perfecte harmonie samen te werken. U merkt het verschil 
meteen bij het verplaatsen van grote balen of het stapelen van pallets. En hoe moeilijk de 
taak ook is, u heeft alles onder controle met onze nieuwe, ergonomisch ontworpen joystick.

Het is ook niet meer nodig om voorladerwerk uit te stellen of te laten ophopen: de voorlader 
kan nu zo snel en gemakkelijk gemonteerd worden, dat u kleine werkzaamheden zoals 
verplaatsen en stapelen snel even tussendoor kunt uitvoeren. En door het geoptimaliseerde 
ontwerp werken de trekker en voorlader samen als een geheel. Extra functies, zoals een 
krachtige fronthef en frontaftakas, PowrReverser, een hydraulische pomp met hoge 
capaciteit en een onderhoudsvrije natte koppeling met meervoudige platen maken het 
pakket compleet.

De perfecte match voor de 5M:  
de John Deere H-serie voorladers  

Met de geïntegreerde veringsknop kan de bestuurder 
de vering vanuit de bestuurdersstoel in- en 

uitschakelen.

De 5M-serie trekkers – op maat gemaakte voorladers
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Ideaal voor werk in nauwe ruimtes:  
de lager uitgevoerde 5M.

Een sterk frame
Het stevige, middelgrote frame van de 5M-trekkers is ideaal voor zwaar voorladerwerk en ander 
werk met zware aanbouwdelen aan de voorzijde. Zijn solide bouw geeft de 5M uitzonderlijke 
stabiliteit en maakt een hoge maximale belasting van 6500 kg mogelijk op trekkers met cabine.

De motor rust op rubberen steunen, die de aandrijflijn beschermen tegen schokken en trillingen. 

Voor veelvuldige richtingsveranderingen
Met de optionele elektrohydraulische PowrReverser kunt u van richting veranderen door 
eenvoudige schakelaar om te zetten, zonder dat u de vloerkoppeling hoeft te gebruiken – 
ideaal tijdens het laden.

Hoog comfort in lage stallen
Ook in het model met laag dak blijft u verzekerd van uitzonderlijke ruimte en comfort. De lage 
uitvoering van de 5M, die slechts 2,48 m hoog is (met 480/70 R28-banden), biedt dezelfde 
prestaties als de 5M-modellen voor werk in lage stallen of schuren, zonder concessies te doen 
aan comfort. 

De 5M-serie trekkers – op maat gemaakte voorladers



M – zoals in Manoeuvreerbaarheid
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Behendig en efficiënt
Laden en lossen van ronde balen, uitmesten, achteruitrijden in krappe en ongemakkelijke 
ruimtes – de behendige en slagvaardige 5M-trekkers zijn gemaakt voor dit soort werk.

Met een smalle wielbasis en een draaicirkel van slechts 4,6 meter komt de 5M echt tot zijn 
recht in krappe stallen of op kleine velden waar veel gekeerd moet worden. Het reactievermogen 
en de wendbaarheid van deze compacttrekkers maken uw dagelijks werk nog gemakkelijker.

De 5M-serie trekkers – uitzonderlijke wendbaarheid

Uitmuntende wendbaarheid 
Wendbaarheid is een belangrijke kracht  
van de compacte 5M-trekkermodellen.
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5075M 5085M, 5100M, 5115M
MOTOR 
Fabrikant John Deere PowerTech E John Deere PowerTech E
Aantal Cilinders/aanzuiging  
T = turbo, C = inlaatluchtkoeler

3/TC 4/TC

Cilinderinhoud (cm3) 2900 4500
Kleppen per cilinder 2 4
Inhoud brandstoftank (l) 177 (cabine) 153 (OOS), 177 (cabine)
Geschiktheid voor biobrandstof Ja Ja
Koelmethode Vloeistof Vloeistof
Emissienorm Fase III B Fase III B
Onderhoudsintervallen (uren) 500 500 
PRESTATIES
Nominaal vermogen (97/68/EG) kW (pk) 55 (75) 63 (85) / 74 (100) / 85 (115)
Nominaal vermogen (ECE-R24) N.v.t. 60 (82) / 72 (98) / 84 (114)
Nominaal toerental (tpm) 2200 2200
Maximumkoppel (Nm) 304 356/418/480
Max. koppel bij motortoerental (tpm) 1600 1600
Koppelstijging in % 27 30
TRANSMISSIE
Standaardtransmissie 16F/16R of 32F/16R PowrReverser 16F/16R of 32F/16R PowrReverser
Koppeling Natte koppeling Natte koppeling
Max. transportsnelheid (km/u) 40 40
Remtype Hydraulisch natte schijf Hydraulisch natte schijf
Differentieelslot Elektrohydraulisch aangestuurd Elektrohydraulisch aangestuurd
AFTAKAS
Koppeling Elektrohydraulisch Elektrohydraulisch
Standaard 540/540E of 540/540E/1000 540/540E of 540/540E/1000
HYDRAULISCH SYSTEEM
Systeemtype Open midden Open midden 
Bediening dubbelwerkende ventielen Hendel Hendel
Nominale pompopbrengst

sturen (l/min.) 24 24
standaard (l/min.) 70 70

Totaal (l/min.) 94 94
Hydraulische druk (bar) 200 200
Hefcapaciteit hefinrichting, max. 610 achter 2900 kg 2900 kg
Hefcapaciteit hefinrichting max. 3600 kg bij kogels 3600 kg bij kogels
Trekkrachtdetectie Topstang Topstang
Dubbelwerkende ventielen

Dubbelwerkend ventiel achter (max.) 3 3
Dubbelwerkende ventielen midden 2 2

Technische gegevens
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5075M 5085M, 5100M, 5115M
BEDIENINGSSTATION
Modelverkrijgbaarheid (i = geïsoleerd) Cabine Cabine
Rolbeugel oos Ja Ja
Platform – vlak/zadel Vlak Vlak
Positie versnellingspook Rijrichtingshendel links en versnellingshendel rechts Rijrichtingshendel links en versnellingshendel rechts
dB(A)-niveau 77 77
Stoelveringsysteem Mechanisch of luchtgeveerd Mechanisch of luchtgeveerd
Werklampen

achter 2 (4 optioneel) 2 (4 optioneel)
Zwaailicht optioneel optioneel
Gewichten achterwiel optioneel optioneel
eendelige motorkap Ja Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Beschikbaarheid 2WD Ja Ja
Beschikbaarheid 4WD Ja Ja
2WD
Wielbasis (mm) 2300 2300
instelling spoorbreedte voor (mm) 1488 – 2070 1488 – 2070
Instelling spoorbreedte achter (mm) 1660 – 1907 1660 – 1907
Draaicirkel (m) 3,8 3,8
Min. totale breedte (mm) 1723 1723
Bodemvrijheid voor (mm) 480 480
Totale hoogte (mm) 2550 2550
Totale hoogte met ingeklapte rolbeugel (mm) 1990 1990
Transportgewicht (kg) 3600 3600
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 6000 6000
Banden

voor 11L-15 F3 11L-15 F3 
achter 420/85R30 420/85R30

VIERWIELAANDRIJVING
Wielbasis (mm) 2300 2300
Instelling spoorbreedte voor (mm) 1451 – 2005 1451 – 2005
Instelling spoorbreedte achter (mm) 1660 – 1907 1660 – 1907
Draaicirkel zonder remmen (m) 4,6 4,6
Min. totale breedte (mm) 1723 1723
Bodemvrijheid voor (mm) 435 435
Totale hoogte (mm) 2550 2550
Totale hoogte met ingeklapte rolbeugel (mm) 1990 1990
Transportgewicht (kg) 3900 3900
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 6500 6500
Banden

voor 320/85R24 320/85R24
achter 420/85R30 420/85R30



M – zoals in Maak een 
afspraak met ons!
Wij hebben de oplossingen voor uw uitdagingen! John Deere 
doet er alles aan om uw bedrijf draaiende te houden.

Daarom zijn onze producten en technologieën kwalitatief 
hoogwaardig, technisch geavanceerd en efficiënt. We hebben 
intensief geïnvesteerd in het opbouwen van een effectief 
dealernetwerk, zodat we als een goede buur kunnen zijn die 
klaarstaat om u te helpen.

Daarom zijn alle werknemers van onze dealers door John Deere 
opgeleid. Zij kennen uw machine van binnen en van buiten 
en zijn bedreven in het opsporen van potentiële problemen.

Voor al uw trekkerbehoeften kunt u rekenen op John Deere. 
Met meer dan 175 jaar ervaring met landbouwmachines 
kunnen we eerlijk zeggen: Betrouwbaarheid is onze kracht.
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JohnDeere.com

“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.


