
6R-serie trekkers
 158 tot 188 kW (215 tot 255 pk) (97/68/EG) met Intelligent Power Management



|2 De 6R-serie trekkers – inleiding

De nieuwe 6R-serie. Uw atleet.
Zoals elke echte atleet kunnen onze nieuwe 6R-trekkers succesvol presteren, zelfs onder 
omstandigheden die verre van ideaal zijn. Ze zijn ontworpen om de diverse uitdagingen die 
worden opgeworpen door het terrein, de heersende omstandigheden en werkvensters het 
hoofd te bieden. Niet verwonderlijk: bij John Deere zorgen we ervoor dat onze producten de 
verwachtingen altijd overtreffen, met name waar het bedrijfszekerheid, prestaties en lagere 
bedrijfskosten betreft.

Er zijn vele redenen om te kiezen voor een 6R-trekker: geavanceerde, geïntegreerde 
technologieën, uitstekend zicht rondom, gebruikersvriendelijke bedieningsinterfaces en de 
nieuwe generatie CommandARM. En nu, om te voldoen aan de veeleisende regelgeving van 
Fase IV, hebben we het standaard dieseluitlaatgasfiltersysteem (DEF-systeem) verfijnd om te 
voldoen aan onze eigen strenge normen. Dat is typisch voor de John Deere filosofie: uw 
verwachtingen op alle fronten overtreffen.
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Wij leveren wat u nodig heeft

Al meer dan 175 jaar bouwen we machines voor de 
landbouwindustrie. Vanaf het allereerste begin is het onze 
filosofie geweest om een diep inzicht te houden in de 
behoeften en wensen van iedereen die op het land werkt. 
Dat betekent dat we altijd blijven luisteren naar u, onze 
huidige en potentiële klanten.

Naar aanleiding daarvan hebben we drie hoofdpunten 
geïdentificeerd die uw eisen samenvatten: bedrijfszekerheid, 
prestaties en lagere bedrijfskosten.

Bedrijfszekerheid
Behoud van uw werkcapaciteit 
Niemand houdt van machinestilstand. Al uw machines moeten precies 
functioneren zoals uw activiteiten vereisen, indien nodig dag en nacht. 
Onze John Deere 6R-serie trekkers zijn gebouwd om hun bedrijfszekerheid 
te behouden en uw activiteiten zo productief mogelijk te maken.

Lagere bedrijfskosten
Efficiëntie maximaliseren 
Onze filosofie is dat het verminderen van de bedrijfskosten nooit de kwaliteit 
van uw werk in gevaar mag brengen. Integendeel: we concentreren ons op 
het ontwikkelen van oplossingen die uw productiviteit verbeteren en 
tegelijkertijd uw kosten verlagen. De 6R-serie trekkers, nu met 
onderhoudsintervallen die zijn verlengd tot 750 uur, zijn verkrijgbaar met 
een keuze uit superefficiënte transmissiesystemen.

Prestaties
Leg de lat hoger 
Onze 6R-serie trekkers zijn gebouwd om uw verwachtingen te overtreffen 
en ook om de productiviteit van uw bestuurders te maximaliseren, 
ongeacht de taak. De bestuurdersomgeving is zorgvuldig ontworpen om 
stress en vermoeidheid te minimaliseren, waardoor langere werktijden 
zonder vermindering van efficiëntie en nauwkeurigheid mogelijk worden.

Onze toewijding aan u
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Alle hokjes aangevinkt: Onderhoudsintervallen van 750 uur 
Langere onderhoudsintervallen zorgen voor langere, 
ononderbroken werkperioden. Dit levert in één klap meer 
bedrijfszekerheid, verbeterde prestaties en lagere 
bedrijfskosten op. Dit is slechts één voorbeeld van hoe 
John Deere producten ontwikkelt die een stukje verder gaan 
om aan uw behoeften te voldoen.

6R-serie trekkers
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De naam John Deere staat voor kwalitatief hoogwaardige 
producten die de verwachtingen van de klant overtreffen. 
Voor u is niets belangrijker dan dat u gerust kunt zijn dat uw 
landbouwmachines zijn gebouwd volgens de strengst 
mogelijke eisen en dat ze u niet zullen teleurstellen. Hoe we 
dat bereiken is niet zo ingewikkeld: praten en luisteren met 
u, onze klanten. Uw mening en feedback, gecombineerd met 
onze innovatieve technologische initiatieven, helpen ons om 
machines en apparatuur te ontwikkelen die het succes van 
uw bedrijven verbeteren.

Kwaliteit heeft een naam: John Deere

Klanttevredenheidsindex 
Zes maanden na de aankoop van uw trekker ontvangt u een vragenlijst 
waarop u uw ervaring met ons product aan ons kunt meedelen. Dit 
gebeurt al jaren standaard bij John Deere en de zo verkregen informatie 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de 
kwaliteit van onze productie- en serviceprocessen.

Customer Focus Group 
Wij houden de vinger aan de pols van de markt door klanten vanaf het 
begin te betrekken bij het productontwikkelingsproces. Lang voordat 
een nieuwe trekker wordt gelanceerd, is het prototype al geëvalueerd 
door een representatieve groep klanten. Wij hechten veel waarde aan 
de inbreng van deze landbouwprofessionals.

John Deere kwaliteits- en productiesysteem 
Hoe maken we het beste nog beter? Door onze procedures en werk-
wijzen voortdurend te herzien om complexiteit te verminderen, 
effectiviteit te verbeteren en efficiëntie te optimaliseren. En door six 
sigma-kwaliteitsprincipes, de beste werkwijzen en gemeenschappe-
lijke hulpmiddelen en processen te implementeren, zodat we ons erop 
kunnen concentreren om de kwaliteit op een systematische en kosten-
effectieve manier te maximaliseren.

Kwaliteit
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Oefening baart kunst 
Onze reputatie van fabrikant van betrouwbare 
landbouwmachines wordt elke dag op de proef gesteld. Dus 
voordat onze trekkers op de markt komen, worden ze door de 
John Deere Development Engineering Group onderworpen 
aan jarenlang intensief testen. Windtunnels, vrieskamers, 
hobbelsporen, kantelplatforms, tests van elektromagnetische 
interferentie en modderbaden bootsen de meest extreme 
landbouwomstandigheden na. Want wij weten dat u in het 
echte leven trekkers nodig heeft waar u op kunt vertrouwen.

6R-serie trekkers
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De anatomie van een ware atleet

Er zijn al meer dan 45.000 6R-serie trekkers geproduceerd, 
en de versies met groot frame zijn nu verder verfijnd voor 
een nieuwe maatstaf in de sector, met uitstekende presta-
ties, effectieve bedrijfszekerheid en lagere bedrijfskosten. 
Deze machines hebben een nieuw DEF-systeem dat is ont-
worpen door John Deere en voldoen aan Fase IV.

Daarnaast is er het nieuwe generatie 4 CommandCenter, 
vernieuwde hydrauliekventielen en een nieuwe elektronische 
joystick. Dit zijn slechts enkele van de functies waardoor 
onze 6R-serie trekkers hun voorsprong in het veld behouden.

 ■ 6215R-topmodel, nominaal 215 pk (255 pk met IPM)

 ■ Uitstekende vermogensdichtheid

 ■ Efficiency Manager

 ■ 3 modellen met groot frame (wielbasis van 2800 mm) 
van 175 pk tot 215 pk (215 pk tot 255 pk met IPM)

 ■ Voldoet aan Fase IV met DEF

Geïntegreerde fronthef van 
John Deere en zwaar 
uitgevoerde frontaftakas

Betere prestaties met 
John Deere premium 
fronthef voor een 
verbeterde bediening 
van hydrauliek en 
elektronica

Veerkrachtig volledig frame 
van John Deere voor de 
ultieme sterkte en stabiliteit

360° verlichting

De nieuwe generatie CommandARM, geïntegreerde 
ergonomische elektronische joystick met herconfigureerbare 
toetsen en generatie 4 CommandCenter maken de bediening 
van alle trekkerfuncties eenvoudiger

Triple Link 
Suspension 
(TLS Plus)
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Grote bandenmaten – tot 2,05 m

Automatische vierwielaandrijving en inschakeling 
van het differentieelslot

Meerdere John Deere 
transmissieopties, waaronder de 
benchmarkefficiëntie van ons 
DirectDrive dubbele-
koppelingssysteem en AutoPowr

Efficiency Manager voor een 
optimale selectie van versnelling 
en toerental

Hydraulische ventielen achter 
geoptimaliseerd voor 
gebruiksgemak en beter zicht 
naar achteren

Constante hefcapaciteit 
en een maximale 
hefcapaciteit van 9550 kg

Adaptieve hydraulische 
cabinevering Plus (HCS Plus) 
(optioneel)

De beproefde John Deere PowerTech 
motoren met zes cilinders en dubbele 
turbo in de 6195R en 6215R voldoen 
aan Fase IV en hebben een hogere 
vermogensdichtheid

Ergonomische ComfortView cabine met 
uitstekend comfort en zicht

Volledige integratie van intelligente 
Agricultural Management Solutions (AMS)

(A) Breedte: 2550 mm (B) Totale hoogte: 3160 mm (C) Totale lengte: 5050 mm (D) Wielbasis: 2800 mm

6R-serie trekkers met groot frame: 6175R, 6195R, 6215R

6R-modellen (nominaal vermogen volgens 97/68/EG)

6175R 129 kW (175 pk) 158 kW met IPM (215 pk)

6195R 143 kW (195 pk) 173 kW met IPM (235 pk)

6215R 158 kW (215 pk) 188 kW met IPM (255 pk)
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Uw zitplaats op de eerste rang

Meerdere stoelopties. 
U kiest

Enorme voorruit 
voor maximaal zicht

Instrumentenpaneel voor 
met duidelijke, moderne 
afbeeldingen

Kantelbare en 
uitschuifbare 
stuurkolom

Panoramadeuren links en 
rechts voor een 
onbelemmerd zicht

Comfortabele, inklapbare 
passagiers-/bijrijderstoel

Opbergruimte links. Ook leverbaar 
als koelkast

De ruime ComfortView cabine in de 6R-serie biedt zicht 
rondom en is een toonbeeld van uitstekende ergonomie, 
met een logische plaatsing van alle bedieningselementen 
en interfaces, voor een intuïtieve interactie. De nieuwe 
CommandArm wordt aangevuld met het nieuwe generatie 
4 CommandCenter met Bluetooth-connectiviteit en het 
GreenStar 3 2630-display kan op elk van de hoekstijlen 
aan de rechterkant worden bevestigd.
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Optioneel GreenStar 3 2630-display, kan 
worden bevestigd aan de hoekstijlen 
rechtsvoor en rechtsachter

Nieuwe CommandARM

Generatie 4 CommandCenter

Bluetooth-telefoonverbinding met de 
toegang tot de SIM-kaart via het 
CommandCenter

Meerdere bekerhouders 
en opbergruimtes

Diverse in de cabine gemonteerde 
elektrische contacten, waaronder 
230 V (waar beschikbaar)

6R-serie trekkers

Met de verstelbare elektrische, 
uitschuifbare, verwarmde 
groothoekspiegels (optioneel) kan 
de bestuurder de spiegels vanuit de 
bestuurdersstoel in de ideale stand 
zetten.

Zicht rondom 
De aflopende motorkap en het uitstekende zicht rondom 
bieden bestuurders een ongeëvenaard overzicht van hun 
omgeving. Het optionele panoramadak vergroot het 
gezichtsveld van de bestuurder en biedt tot 30 % meer 
praktisch zicht bij het werken met een voorlader.

Draaibare, luchtgeveerde 
bestuurdersstoel 
Het comfortniveau van de luchtgeveerde 
bestuurdersstoel kan pneumatisch 
worden aangepast, heeft horizontale 
vering en past zich dynamisch aan het 
gewicht van de bestuurder aan wanneer 
de hoogte wordt aangepast. Hij kan ook 
tot 30° naar rechts en 7,5° naar links 
worden gedraaid. Deze verbeterde 
comfortniveaus verminderen de 
vermoeidheid en dragen bij aan een 
hogere productiviteit.
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De overtreffende trap van controle

De bediening van de geavanceerde landbouwtechnologie in 
de 6R-serie trekkers kan niet eenvoudiger. De geïntegreerde 
combinatie van de CommandARM en het generatie 4 
CommandCenter biedt moeiteloze tiptoetsbediening en 
bewaking van alle trekkerfuncties. Het Intelligent Total 
Equipment Control (iTEC) zorgt voor de automatisering van 
meerdere repetitieve functies (kopakkermanagement).

Nieuwe CommandARM 
De flippers voor de dubbelwerkende ventielen (SCV) hebben 
verschillende kleuren voor een betere herkenbaarheid. Alle 
dubbelwerkende ventielen kunnen worden bediend met de 
conventionele flippers, maar voor maximaal gebruiksgemak 
kan ook de joystick worden geconfigureerd voor de 
bediening ervan.

 ■ Sneltoetsen voor FieldCruise en cruisecontrol 
(pedaalvergrendeling), iTEC-systeem, transmissie, 
aftakasinstellingen en hefinrichtingsinstellingen

 ■ Elektronisch herconfigureerbare joystick

 ■ Bedieningselementen voor airconditioning, verlichting 
en radio

 ■ Bedieningselementen vierwielaandrijving

 ■ Diepteregeling hefinrichting

Het Het generatie 4 CommandCenter 
ondersteunt ISOBUS-standaarden en maakt 
Tractor Implement Automation en AMS-
toepassingen zoals AutoTrac mogelijk
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Nieuwe elektronische, 
instelbare joystick 
Verkrijgbaar met de rechterconsole 
of de nieuwe CommandARM. De 
functies van de joystick kunnen 
eenvoudig worden geconfigureerd 
via het generatie 4 CommandCenter.
Uw productiviteit wordt beter 
omdat de joystick zo eenvoudig is 
in te stellen en te gebruiken.

 ■ Keurig geïntegreerd in de 
CommandARM

 ■ Herconfigureerbare 
toetsfuncties

Generatie 4 CommandCenter 
Dit centrale controle- en regelapparaat, dat direct op de nieuwe 
CommandARM is bevestigd, draait mee met de bestuurdersstoel en blijft 
daardoor tijdens alle werkzaamheden in het zicht. Kies de 4600-versie met 
10” scherm of de 4100 met standaard 7” scherm. Werkt als een tablet of 
computer met touchscreen.

 ■ 7” of 10” kleuren-touchscreen

 ■ Geschikt voor AutoTrac

 ■ ISOBUS-werktuigbediening

 ■ Eenvoudige, intuïtieve bediening

 ■ Swipefunctie

 ■ Enorm geheugen van 32 GB (versie 4600)
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Uitstekend rijgedrag

De 6R-serie biedt de premium geveerde voorasoptie met Triple 
Link Suspension Plus. TLS Plus garandeert niet alleen een 
optimale tractie en prestaties in het veld doordat het maximaal 
7 % meer vermogen op de grond overbrengt, maar zorgt ook 
voor meer comfort voor de bestuurder, vermindert de 
vermoeidheid en verhoogt de productiviteit.

TLS Plus kan alle asbelastingsomstandigheden gemakkelijk aan 
dankzij indrukwekkende adaptieve kenmerken.

 ■ Parallelgeleiding met ± 50 mm veerweg

 ■ Automatische aanpassing van de asgevoeligheid en de 
veringskarakteristiek

 ■ Lange trekstang voor optimale trekprestaties

 ■ Synchronisatie met detectiesysteem voor de hefinrichting 
om onder zware trekomstandigheden compensatie te 
bieden voor opspringen

Van lichte werkzaamheden tot zwaar werk met werktuigen 
achter of voorlader, TLS verhoogt uw productiviteit in alle 
opzichten en bij al uw werkzaamheden.

Beter remmen 
6R-serie trekkers uitgerust met 
50K-transmissies hebben 
automatisch een hoger 
remvermogen doordat ze zijn 
voorzien van extra remschijven in 
de TLS Plus voorasnaven
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Meer comfort voor de bestuurder 
Zelfs na vele uren in de ComfortView cabine is het 
indrukwekkend hoeveel werk een bestuurder kan verzetten 
zonder vermoeid te raken.

De verfijnde hydropneumatische cabinevering (HCS Plus) 
optie verbetert het rijcomfort in het veld en op de weg 
aanzienlijk. Het is een adaptief systeem dat kan worden 
aangepast door de bestuurder. De cabine rust op twee 
semi-actieve cilinders die het naar voren en naar achteren 
schommelen van de cabine als gevolg van versnellen en 
remmen beperkt, terwijl de bestuurder toch een goed gevoel 
voor de trekker en de bodem heeft.

Altijd de juiste respons 
TLS Plus-voorasvering past zich automatisch aan de veranderende 
belastings- en trekomstandigheden aan.

Zachtzinnige behandeling 
De optionele aanpasbare hydropneumatische cabinevering maakt gebruik 
van sensoren om het versnellen en vertragen van de trekker te detecteren 
en verhoogt of verlaagt dienovereenkomstig de hoeveelheid olie in de 
schokdempercilinder.
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Altijd zicht dankzij ledverlichting

Het boerenbedrijf werkt 24 uur per dag. Transport, ploegen, 
grondbewerking en vooral oogsten kunnen lange 
nachtdiensten nodig maken. Gelukkig overtreffen de 6R-serie 
trekkers de concurrentie met een verlichtingssysteem dat een 
betere controle en een hogere productiviteit voor uw 
bestuurders oplevert.

 ■ Tot twaalf cabinelampen bieden 360° zicht, geïntegreerd 
in de daklijn aan de voorkant, voor een veilige bediening 
en positionering van de machine.

 ■ Vier verstelbare veldlampen op de taillelijn en op het 
achterspatbord (optioneel led) vergroten de flexibiliteit bij 
het werken.

 ■ Zes veldlampen, schijnwerpers en weglampen op de 
motorkapgrille begeleiden u van zonsondergang tot 
zonsopgang.

 ■ Acht optionele ledlampen op het dak (voor en achter) zorgen 
ervoor dat u ’s nachts hetzelfde zicht heeft als overdag.

Alle verlichtingsfuncties worden bediend via het generatie 
4 CommandCenter.

Het generatie 4 
CommandCenter kan 
gemakkelijk worden gep-
rogrammeerd voor perfect 
zicht bij nachtelijk werk.
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1

2

3

5

4

  Lampen op de taillelijn 
Richtingaanwijzers met 
contourlichten optioneel 
2 verstelbare HB3-, led- of 
H4-werk lampen

  Optioneel werklampen 
op het achterspatbord 
2 HB3-lampen 
2 ledlampen

 Op de achterkant van het cabinedak bevestigde lampen
 – Binnenste en buitenste positie: 4 HB3- of 4 verstelbare 

led-werklampen
 – Positie zijkant dak: 2 vaste HB3-werklampen

Op de voorkant van het cabinedak bevestigde 
lampen

 –  Binnenste en middenpositie: 4 vaste HB3-
werklampen

 – Buitenste positie: 2 vaste HB3-werklampen

  Motorkaplampen 
2 HB3-weglampen (dimlicht) 
2 HB3-weglampen (groot licht) 
2 buitenste HB3-werklampen

6R-serie trekkers

Fel. En feller. 
Naast het in de fabriek geïnstalleerde verlichtingspakket 
bieden wij uiteenlopende verlichtingssets voor na-inbouw:

1 2 3 4 5

Ledlampen geven een natuurlijk licht met een lage kleurtemperatuur, 
waardoor de ogen en het lichaam minder snel vermoeid raken. Bovendien 
gaan ze langer mee.

Perfect uitgebalanceerde verlichting binnen en buiten de cabine, waardoor 
u ’s nachts kunt doorwerken.
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Marathonprestaties

Naleving van Fase IV in de stijl van John Deere 
Alle John Deere motoren zijn ontworpen en speciaal 
ontwikkeld voor toepassingen in de landbouw. De nieuwe 
6R-serie trekkers met groot frame worden aangedreven door 
onze gerenommeerde 6,8 l PowerTech PVS- en PSS-motoren. 
De PSS-motoren zijn voorzien van dubbele turbo’s die meer 
lucht in de motor persen voor meer vermogen. Beide turbo’s 
zorgen samen voor invoer in de motor, en beide beginnen 
onmiddellijk te draaien en produceren een uitstekend koppel, 
zelfs bij lage toerentallen. Vergelijkbaar met een atleet die 
vrijer ademhaalt. Het beproefde dieselroetfilter zorgt ervoor 
dat de motor snel kan reageren op veranderingen in de 
belasting. De motoren zijn uitgerust met een nieuw DEF-
systeem, dat John Deere speciaal voor deze familie van 
motoren heeft ontwikkeld. Intelligent Power Management 
(IPM) levert een extra 40 pk boven op het nominale vermogen 
voor inschakelbare benchmark-vermogensdichtheid.

 ■ Turbo met variabele geometrie zorgt voor een nauwkeurige 
verhoging van het koppel

 ■ Intelligent Power Management geeft een extra 40 pk 
wanneer u die nodig heeft

 ■ Het dubbele turbosysteem perst meer lucht in de motor 
voor meer vermogen
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Beproefde technologie 
Meer dan tien jaar geleden paste John Deere als eerste 
hogedruk-commonrail (HPCR)-motoren met vier kleppen in 
landbouwmachines toe. Het hoge uitgangsvermogen van onze 
PVS en PSS dubbele turbomotoren wordt mogelijk gemaakt 
door deze geavanceerde HPCR-technologie met een 
inspuitdruk tot 2500 bar en een turbo met variabele geometrie 
(VGT), waarvan de vinnen zich automatisch aanpassen om 
precies de juiste boost te leveren. Dit zorgt voor uitstekende 
prestaties, een korte reactietijd en een indrukwekkend koppel 
bij wisselende belastingen: op moeilijke stukken in het veld 
zorgt het dieselroetfilter er bijvoorbeeld voor dat de motor 
veel sneller reageert dan machines zonder dieselroetfilter.

Groene technologie 
Naleving van Fase IV wordt bereikt dankzij het uitlaatgasrecirculatie 
(EGR)-systeem en doordat de uitlaatgassen eerst door een 
gecombineerde dieseloxidatiekatalysator (DOC) en dieselroetfilter 
(DPF) gaan, en vervolgens door een selectief katalytisch reductieproces 
(SCR) om stikstofoxiden te neutraliseren.

Inlaatluchtkoeler 
Door het innovatieve gedeelde 
koelsysteem is de snelheid van 
de ventilator van de 
inlaatluchtkoeler onafhankelijk 
van de hoofdventilator, wat de 
brandstofefficiëntie verder 
verbetert.

Turbo met variabele geome-
trie (VGT) 
De VGT genereert een massa 
verbrandingslucht voor een 
constant hoog koppel over het 
brede vermogensbereik. Dit 
zorgt voor een indrukwekkende 
vermogensdichtheid, zelfs bij 
een lager toerental, waardoor 
brandstof wordt bespaard. 
De beproefde hightech tech-
nologie zorgt voor een indruk-
wekkend koppel en een 
onmiddellijke gaspedaalres-
pons, voor de meest vlotte 
besturing.
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Verbeterde premium transmissies voor premium trekkers. 
AutoPowr en DirectDrive.

Onze topklasse transmissiesystemen, AutoPowr en 
DirectDrive, zijn opgewaardeerd om aan te sluiten bij de 
geavanceerde prestaties en indrukwekkende mogelijkheden 
van uw 6R-trekker. Ze leveren nu nog hogere niveaus van 
bedieningscomfort, gecombineerd met een uitstekende 
brandstofefficiëntie.

6R-trekkers zijn ook beschikbaar met onze beproefde 
transmissiesystemen PowrQuad Plus en AutoQuad Plus.

Verbeterde AutoPowr. 
Traploze snelheidsaanpassing in alle situaties
AutoPowr levert traploos en continu vermogen over een traploos variabele 
reeks van snelheden, geregeld door een enkele hendel die u vlot en zonder 
koppeling van 0 km/u naar de topsnelheid brengt. De acceleratie van 
0 km/u tot 50 km/u wordt bereikt zonder 1750 tpm te overschrijden, 
waardoor het lawaai in de cabine tot een minimum beperkt wordt.

AutoPowr houdt de geselecteerde snelheid vast door automatisch op 
wisselende belastingen te reageren. Eenmaal op maximale rijsnelheid daalt 
het toerental automatisch tot het minimaal vereiste niveau om die snelheid 
aan te houden, waardoor het geluidsniveau lager is en brandstof wordt 
bespaard.

AutoPowr is een hydromechanische transmissie die maximaal vermogen 
mechanisch overbrengt, in het veld en op de weg. Het geavanceerde, 
volledig geïntegreerde elektronische managementsysteem zorgt 
100 keer per seconde voor directe communicatie tussen de motor en de 
transmissie, waarbij gegevens worden gecontroleerd en verwerkt om de 
optimale overbrengingsverhouding te bepalen.

 ■ Eenvoudig in gebruik, zelfs voor minder 
ervaren bestuurders

 ■ Toerental van slechts 1420 tpm bij 40 km/u

 ■ Uitstekende, bewezen betrouwbaarheid

 ■ Soepel en naadloos schakelen tussen 
versnellingen, onder alle omstandigheden

 ■ 40 of 50 km/u versie

Traploze, continue vermogensafgifte 
van 0 tot maximumsnelheid, dankzij 
AutoPowr.

4 volledig mechanische bereiken 
voor ongekende efficiëntie

Mechanical Power Branch zorgt voor 
minimaal 60 % mechanisch 
vermogen

Aangepaste overbrenging voor 
gereduceerd motor toerental

Dynamische vooruit- en 
achteruitkoppelingen Hydrostaat
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Snelheids- 
wiel

Schakelhendel

Handmatige 
modus

Automatische 
modus

Versnellingsgroepkeuze

Verbeterde DirectDrive. De nieuwe maatstaf voor 
naadloze efficiëntie
DirectDrive is speciaal ontworpen, ontwikkeld en getest door 
de deskundige ingenieurs van John Deere voor zware 
werkzaamheden in de landbouw. Het maakt gebruik van zeer 
efficiënte dubbele-koppelingstechnologie en laat zien hoe de 
toekomst van aandrijfsystemen voor de agrarische sector eruit 
zal zien. Deze transmissie met drie groepen en acht 
versnellingen heeft de volgende versnelling al klaarliggen, 
klaar voor gebruik en alleen nog wachtend tot de opdracht om 
te schakelen wordt gegeven. Onze nieuwe, verfijnde software 
verbetert de snelheidsaanpassing tijdens het wisselen tussen 
groepen en maakt eerder opschakelen naar de meest efficiënte 
C8 “ECO”-modus mogelijk. En omdat er geen verlies van 
aandrijving is tijdens het schakelen tussen de groepen, is het 
brandstofverbruik lager en is het bedieningsgemak verzekerd.

 ■ Minder behoefte aan schakelen tussen de groepen

 ■ Minimaal brandstofverbruik

 ■ Geïntegreerde AutoClutch voor gemakkelijker uitvoeren 
van transport-, lader- en kruipwerkzaamheden

 ■ Mechanische parkeerblokkering voor veilig parkeren van 
de trekker en aanhanger

Schakelen kan automatisch of handmatig gebeuren, 
afhankelijk van de stand van de bedieningshendel.

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

Groep B  voor aftakaswerkzaamheden met acht 
powershift-versnellingen van 
5,4 – 21,5 km/u

Groep C  voor transport met acht powershift-
versnellingen van 13,8 – 42 km/u of 
16,5 – 53 km/u

Door B/C te selecteren, wordt zowel groep B als C 
gebruikt en wordt automatisch tussen de twee groepen 
geschakeld. Een snelheid van 40 km/u kan worden 
gehandhaafd met slechts 1550 tpm, en 50 km/u met 
1600 tpm. Er zijn startversnellingen in de groepen A, 
B en BC.

6R-serie trekkers

De DirectDrive transmissie zorgt 
voor een soepele overgang tussen 
de versnellingen door het gebruik 
van twee koppelingen: even- en 
oneven versnellingen.
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Spierkracht

Trekkers uit de 6R-serie zijn voorzien van een gesloten, druk- 
en flowgecompenseerd hydraulisch systeem. Het is ontworpen 
voor een maximale betrouwbaarheid, met minder hydraulische 
onderdelen, minder hydraulische aansluitingen en kortere 
hydraulische leidingen.

De 6R-serie genereert zo’n indrukwekkende flow, dat 
bestuurders profiteren van verbazingwekkende hydraulische 
prestaties en een betere stuurrespons, ongeacht het 
toerental.

Het hydraulische filter met hoge capaciteit hoeft slechts om 
de 1500 uur te worden vervangen, wat de stilstandtijd 
minimaliseert en kosten bespaart.
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iTEC (Intelligent Total 
Equipment Control) systeem 
voor kopakkermanagement 
Geautomatiseerde regeling van 
de voor- en achterwerktuigen bij 
het keren op de kopakker. Nog 
een manier waarop John Deere 
de bestuurderprestaties op peil 
houdt en stress en vermoeidheid 
vermindert.

6R-serie trekkers

Verhoogd gemak 
We hebben de indeling en prestaties van het SVC-eiland geoptimaliseerd 
om de bediening te vereenvoudigen. De componenten zijn op een zeer 
gebruiksvriendelijke manier gegroepeerd, met maximaal vijf dubbelwerk-
ende ventielen achter en Power Beyond koppelingen. De bredere rails van 
de hefinrichting bieden veel vrije ruimte voor aftakaswerkzaamheden en 
de nieuwe indeling geeft de bestuurder een onbelemmerd zicht op de 
hefinrichting achter en de bevestigingspunten voor het manoeuvreren 
tijdens het aankoppelen van werktuigen.

John Deere Premium en Economy 
frontheffens 
Premium hefinrichtingsverbete-
ringen, waaronder een aparte 
fronthefklep, drukvrije retourne-
ringen met afstandsbediening en 
dubbelwerkende ventielen.

Volledig hydraulische bediening 
Met het intuïtieve CommandCenter 
kunt u de dubbelwerkend ventielen 
(SCV’s) tijden het rijden bedienen.
Met de optionele elektronische 
dubbelwerkende ventielen kunt 
u met het digitale display de 
flowsnel heden en tijden controle-
ren. Zo houdt u de controle over 
alle hydraulische systemen.

Hoge efficiëntie in detail 
De optionele pneumatische 
aanhangerrem biedt het gemak 
en de extra efficiëntie van een 
luchtdroger en een elektro-
magnetische koppeling voor 
de pneumatische compressor.
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Zet vermogen aan het werk

6R-trekkers leveren al het vermogen dat u nodig heeft voor 
de zwaarste werkzaamheden, met een hoog hefvermogen 
voor zwaar uitgevoerde werktuigen. Voor volledig gemon-
teerde werktuigen bieden onze driepuntshefinrichtingen 
een hefvermogen van maximaal 9550 kg (achter) en 4000 kg 
(voor). Daarnaast kunt u kiezen uit een reeks van hoog-
waardige John Deere aftakassen.

Onze driepuntshefinrichtingen zijn voorzien van:

 ■ Hefinrichtingsdemping voor een verbeterde rijstabiliteit

 ■ Hydraulische stabilisators en hydraulische 
zwenkstabilisators

 ■ iTEC-kopakkermanagementsysteem voor volledig 
werktuigbeheer

 ■ Intuïtieve bediening van de bedieningselementen van 
het CommandCenter voor het instellen van de drie-
puntshefinrichting, diepte, hoogte, snelheid van 
neerlaten, slip en demping

Flexibiliteit bij het aanpassen van de ballast van uw trekker 
aan veranderende eisen, met zelfcentrerende frontgewichten 
van John Deere. Het voordeel is snel en eenvoudig aansluiten, 
ideale uitlijning van het voorste gewicht en een hogere 
productiviteit. De optimale ballast zorgt voor een lager 
brandstofverbruik.
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Geïntegreerde premium fronthefinrichting van John Deere 
(met aftakas) 
De 6R-serie trekkers zijn ook verkrijgbaar met de volledig 
geïntegreerde fronthef, met een maximaal hefvermogen van 
4000 kg. Enkele kenmerken:

 ■ ISOBUS-contact

 ■ iTEC-compatibiliteit met instelling van daalsnelheid/
stijgsnelheid/positie- en instellingspunten

 ■ Dubbelwerkende cilinders voor zowel de op- als neerwaartse 
druk met externe toetsen voor hoogteverstelling

 ■ Frontaftakas met aparte oliekoeler

 ■ Drukloze retour

 ■ Elektronische positiebepaling voor precisiewerkzaamheden 
met de fronthef

Achteraftakas 
Kies de achteraftakas aan 
de hand van uw behoeften. 
Een onafhankelijke, 
elektrisch geschakelde 
aftakas met drie 
versnellingen is standaard 
op alle 6R-serie trekkers. 
U heeft ook keuze uit:

 ■ 540 /540E /1000

 ■ 540E /1000 / 1000E

Optionele frontaftakas 
6R-trekkers kunnen worden 
voorzien van een volledig 
geïntegreerde, 
elektrohydraulische 
frontaftakas met een aparte 
oliekoeler. Alleen 
verkrijgbaar in combinatie 
met een fronthef.
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Perfecte coördinatie

De Tractor Implement Automation 
is in 2009 bekroond met de zilveren 
Agritechnica-medaille.

John Deere Tractor Implement Automation bevordert 
ontspannen werken en maakt een einde aan vermoeidheid en 
stress. Dit prijswinnende concept – het eerste in de sector – 
stelt het werktuig in staat om te “praten” met de trekker voor 
een automatische afstelling van alle op ISOBUS aangesloten 
functies, zoals snelheid, besturing, aftakas, 
driepuntshefinrichting en hydrauliek.

De bestuurder hoeft alleen maar de hendel te bewegen en de 
trekker te besturen – en soms is zelfs sturen niet nodig. Dit 
vereenvoudigt omvangrijke en complexe werkprocedures en 
haalt alles uit uw werktuigen wat erin zit.

Werktuigautomatisering maakt al het werk met een 
John Deere balenpers eenvoudig. Het is ook het ideale com-
municatiesysteem voor machines met ISOBUS van andere 
merken, zoals Grimme aardappelrooiers. De rijsnelheid van 
de trekker en de aftakas worden gereguleerd voor een 
optimale belasting van de reinigingsriemen. Dit zorgt voor 
een maximale doorvoer en beschermt de aardappelen tegen 
beschadiging, wat een aanzienlijke verhoging van de 
productiviteit oplevert.

Volledig geautomatiseerd
balenpersproces!

Tractor Implement Automation
E-SCV + John Deere AutoPowr
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Kracht met een stabiliteit

Het unieke volledige frame van John Deere vormt de robuuste 
ruggengraat van de 6R-serie trekkers. Hierdoor kunnen ze 
werkzaamheden met de zwaarste tractie aan en vervoeren ze 
zware lasten met evenveel gemak. De motor en transmissie zijn 
in het frame geplaatst en op isolerende blokken gemonteerd, 
waardoor de structurele componenten geïsoleerd zijn van 
spanning en de motor minder geluid produceert. De bedrijfs-
zekerheid is beter doordat het uitvoeren van onderhoud een-
voudiger is, en ook de levensduur van de onderdelen is langer. 
Het volledige frame is ook het perfecte platform voor het 
bevestigen van een speciaal daarvoor gebouwde John Deere 
voorlader.

 ■ Beter rijcomfort

 ■ Een hoger draagvermogen

 ■ Minder belasting van de motor en transmissie

 ■ Eenvoudige bevestiging van voorlader en fronthef

 ■ Hoge stabiliteit en lange levensduur

Het volledige frame zorgt voor 
een maximale stabiliteit.

6R-serie trekkers
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Landbouw met intelligentie

Geïntegreerde precisielandbouwtechnologie 
Precisielandbouw is geen toeval. Het is het product van intelligente besturing en draadloze 
technologieën die uiterst zorgvuldig zijn ontwikkeld en in het veld zijn getest voor de 6R-serie. 
Bestuurders kunnen meer bereiken met minder stress en in minder tijd. John Deere kan u het 
meest complete pakket van precisielandbouwoplossingen bieden, van besturing en 
documentatie tot machinepark- en gegevensbeheer.

Alles wat u nodig heeft om optimaal te profiteren van precisielandbouw is de StarFire 
3000-ontvanger in combinatie met het standaard generatie 4 CommandCenter in uw 6R-serie 
trekker. Voor nog geavanceerdere oplossingen is ons GreenStar 3 2630-display verkrijgbaar.

De signalen bieden drie niveaus van nauwkeurigheid:

 ■ ±  23 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen met het GRATIS SF1-signaal, perfect voor 
grondbewerking en de ideale instapniveau-oplossing.

 ■ ± 5 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen met het SF2-signaal, ideaal voor maaien, zaaien 
en spuiten.

 ■ Kies voor de hoogste nauwkeurigheid voor het RTK-signaal, voor een herhaalbare 
nauwkeurigheid van ± 2,5 cm.

Perfecte ontvangst 
De StarFire 3000-ontvanger met geïntegreerde terreincompensatiemodule werkt met zowel GPS- als 
Glonass-satellietsystemen, ondersteunt alle John Deere stuursystemen en is compatibel met alle 
nauwkeurigheidsniveaus (SF1, SF2, RTK, SF Radio en mobiele RTK).
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John Deere

FarmSight

6R-serie trekkers

AutoTrac 
AutoTrac kan zowel rechte als gebogen sporen volgen en werkt zelfs bij 
slecht zicht perfect, terwijl ook overlappingen en overslagen worden 
vermeden, waardoor u kunstmest, zaad en brandstof bespaart. Met het 
nieuwe generatie 4 CommandCenter en de StarFire 3000-ontvanger 
van de 6R-serie heeft u alleen maar een AutoTrac-activering nodig en u 
kunt minimaal 8 % besparen op uw bedrijfskosten.

iTEC Pro 
Integreert AutoTrac automatische besturing en de werktuigbedie-
ningssystemen voor het regelen van de trekkersnelheid, aftakassen, 
dubbelwerkende ventielen en aan de voor- en achterzijde bevestigde 
werktuigen. Ook voor inschakeling van vierwielaandrijving en het 
differentieelslot. Voor moeiteloos, handsfree keren op de kopakker, 
wat de bodemverdichting tot een minimum beperkt.

John Deere actieve werktuigbesturing 
Met actieve werktuigbesturing krijgt u het beste van twee werelden: 
besturing van zowel trekker als werktuig. De trekker en het werktuig 
volgen beide hetzelfde vaste pad, dus bij volgende werkgangen is er 
geen risico van gewasschade. Hierdoor bent u verzekerd van de beste 
gewaskwaliteit, vooral als u gewassen van grote waarde verbouwt.

Uw sleutel tot een hogere productiviteit: John Deere 
stuursystemen 
Precisielandbouw begint bij een stuursysteem. Het zorgt voor 
een meetbare vermindering van de gebruikte hoeveelheid 
zaad, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, door uw 
machines te positioneren met een betrouwbare 
nauwkeurigheid. Bij de verbeterde productiviteit en het 
bedieningscomfort komt nog een lager brandstofverbruik.

Documentatie 
Legt al uw veldtoepassingen automatisch vast op uw 
GreenStar 3 2630-display. Van grondbewerking tot zaaien, 
spuiten en kunstmest verspreiden, u kunt precies 
documenteren wat er is gedaan, waar, wanneer en door wie.

Via draadloze gegevensoverdracht van John Deere kunt u de 
gegevens eenvoudig overzetten naar ons webportaal 
MyJohnDeere. Uw gegevens zijn opgeslagen voordat uw 
trekker weer terug is op uw bedrijf.
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Intelligent machineparkbeheer and bediening

Machines die zijn uitgerust met draadloze technologie van 
JDLink zijn permanent ‘online’ en kunnen via internet op 
afstand worden bewaakt op uw geautoriseerde computer, 
tablet of smartphone. Met JDLink kunt u bijhouden 
hoeveel uur uw machines actief zijn en een analyse van het 
machinegebruik uitvoeren om lacunes in de productiviteit en 
logistiek op te sporen, of om het brandstofverbruik bij te 
houden om de brandstofefficiëntie te verbeteren en kosten 
te besparen. U kunt uw dealer ook toegang geven tot deze 
gegevens, wat proactief onderhoud en diagnose op afstand 
mogelijk maakt, zodat uw machine tijdens het hoogseizoen 
altijd op topniveau presteert.

JDLink Select 
Uitmuntende telematica op 
instapniveau geeft specifieke 
informatie over de locatie van de 
trekkers. Bescherm uw machines 
door een virtueel hek rond uw 
machines op te zetten, houd de 
machine-uren bij en plan 
het onderhoud.

JDLink Ultimate 
Upgrade naar het volgende niveau 
met JDLink Ultimate voor toegang 
tot het CANBus-systeem in de 
machine en ontvang alle 
belangrijke prestatiegegevens van 
de trekker, inclusief brandstofver-
bruik en machinegebruik.

John Deere Remote Display Access 
Vergroot de connectiviteit van uw 
generatie 4 CommandCenter en 
GreenStar 3 2630-display door 
bestuurders op afstand bij te staan 
met het instellen van de machine, 
uitvoeren van het werk en 
aanpassen van de instellingen.

Onderhoud op afstand en 
ondersteuning 
Geef uw John Deere dealer 
toegang tot de machinegegevens. 
Hij kan u vervolgens ondersteunen 
met diagnostiek op afstand en de 
regelaar herprogrammeren terwijl 
u blijft werken in het veld. Vind 
eventuele problemen op afstand 
in een vroeg stadium en lever de 
juiste reserveonderdelen zonder 
tijdrovende diagnostische 
bezoeken.
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Uw bedrijfsactiviteiten onder uw vingertoppen: MyJohnDeere

6R-serie trekkers

Ontsluit het volledige potentieel van uw activiteiten via MyJohnDeere.com. Via dit 
agrarische webportaal kunt u uw machinepark bewaken en aansturen en uw land beheren, 
allemaal vanuit een centrale locatie. Ga naar het Operations Centre om uw machines toe te 
wijzen, de voortgang van de werkzaamheden van uw machines bij te houden en om te zien 
hoeveel werk ze gedurende die dag hebben verricht.

Vermijd tijdrovende papierrompslomp en telefoongesprekken. U kunt nu alle informatie 
over machines en logistiek op één plek houden. Met John Deere draadloze gegevensover-
dracht kunt u zelfs gegevens, bijvoorbeeld taak- of doseringskaarten, “door de ether” 
verzenden tussen MyJohnDeere en het GreenStar 3 2630-display. Dit elimineert het risico 
van gegevensverlies en het bespaart tijd op de gegevensoverdracht.

Log in op MyJohnDeere vanaf elke pc of mobiel apparaat voor een onmiddellijk overzicht 
van uw lopende werkzaamheden, om ervoor te zorgen dat de juiste machine op de juiste 
plaats en op het juiste moment aanwezig is. Optimaliseer werkzaamheden over de gehele 
waardeketen door gegevens veilig uit te wisselen met uw dealer, vertrouwde adviseurs of 
klanten.
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6R-serie trekkers – toegevoegde waarde

Waarde toevoegen

Fit blijven 
6R-serie trekkers bieden onmiddellijke toegang tot alle 
kritieke gebieden voor snel en gemakkelijk onderhoud, dus 
kostenbesparingen zijn reeds ingebouwd. En ondersteuning 
door uw dealer via JDLink en Service ADVISOR diagnose 
dragen bij aan het behouden van de bedrijfszekerheid.

 ■ Uitstekend verlengd olieonderhoudsinterval tot 750 uur.

 ■ Onderhoudspunten zijn vanaf de grond bereikbaar.

 ■ Kijkglazen zijn ingebouwd in de meeste vloeistofreservoirs 
met een handige zichtlijn.

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

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

Een gerust hart met PowerGard 
Beheers uw bedrijfskosten en maximaliseer de prestaties van 
uw machine met de onderhouds- en reparatieprogramma’s van 
John Deere. U kunt kiezen uit drie flexibele opties:

  PowerGard Maintenance 
U krijgt regelmatig gepland onderhoud van 
intensief getrainde servicemonteurs van uw 
John Deere dealerbedrijf en geniet van alle 
voordelen en kostenbesparingen die het gebruik 
van originele John Deere onderdelen met zich 
meebrengt.

  PowerGard Protection 
Leverbaar in combinatie met PowerGard 
Maintenance. Dit programma omvat tot vier jaar 
(of maximaal 5000 bedrijfsuren) reparatiebescher-
ming voor uw motor, transmissie en frame na het 
verstrijken van de reguliere garantieperiode.

 
  PowerGard Protection Plus 

Protection Plus biedt nog meer financiële bescher-
ming. Het bouwt voort op de Protectionoptie en 
dekt de reparatiekosten voor alle belangrijke 
onderdelen van de trekker.

Origineel. Een woord om serieus te nemen 
Alleen originele reserveonderdelen van John Deere zijn 
gebouwd volgens dezelfde strenge normen als de 6R-serie 
trekkers. Ze passen en functioneren perfect, zorgen voor 
behoud van prestaties en betrouwbaarheid, optimaliseren 
het brandstofverbruik en houden uw trekker net zo sterk en 
duurzaam als op de dag dat u hem kocht. En John Deere heeft 
een zeer efficiënt logistiek onderdelennetwerk om u om ervoor 

te zorgen dat u productief blijft.

Niet voor niets origineel

 ■  Uitstekende beschikbaarheid van 
onderdelen

 ■  Gegarandeerd hoogwaardige 
kwaliteit

 ■ Geproduceerd volgens OE-normen
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Waarde toevoegen door meer toe te voegen 
Als u uw trekker uit de 6R-serie precies volgens uw wensen 
samenstelt met John Deere werktuigen en accessoires, 
verhoogt u uw gemak, de bedrijfszekerheid en uw 
productiviteit.

Meer informatie op johndeere.com/attachmentinfo

Keuze uit verschillende 
hefinrichtingen
Vergroot de veelzijdigheid 
van de trekker met hefin-
richtingen die oplossingen 
voor meerdere toepassingen 
bieden. Er zijn verticale en 
horizontale insteken die de 
trekcapaciteit optimaliseren 
en gedwongen besturings-
systemen voor links, rechts 
of beide zijden.

Vloermatten 
Verminder het geluidsniveau 
en bescherm de cabinevloer 
met onze hoogwaardige 
vloermatten. Perfect op 
maat gemaakt voor de 6R.

Stoelbekleding 
Stoelen van John Deere zijn zowel 
duurzaam als comfortabel, maar 
onze op maat gemaakte stoel-
bekleding van hoge kwaliteit 
kunstleer of scheurbestendige 
stof blijft er als nieuw uitzien.

Monitorbeugels 
Onze monitorhouders zijn speciaal 
ontworpen voor de cabine van uw 
6R en zijn de perfecte oplossing 
om smartphones en tablets op de 
ideale plek te bevestigen.

6R-serie trekkers
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6175R 6195R 6215R

MOTORVERMOGEN
Nominaal vermogen (97/68/EG), pk (kW) 175 (128,7) 195 (143,4) 215 (158,1)
Nominaal vermogen met IPM (97/68/EG), pk (kW) 215 (158) 235 (173) 255 (188)
Max. vermogen (97/68/EG), pk (kW) 193 (142) 215 (158) 237 (174)
Max. vermogen met IPM (97/68/EG) pk (kW) 223 (164) 243 (179) 259 (190)
Nominaal vermogen (ECE-R24), pk 164 182 201
Nominaal met IPM (ECE-R24), pk 202 220 239
Max. vermogen (ECE-R24), pk (kW) 181 202 224
Max. vermogen met IPM (ECE-R24), pk (kW) 209 229 244
Constant vermogensbereik, tpm 630 630 630
Reservekoppel, procent 40 40 40
Maximaal koppel in Nm (bij motortoerental van 1600 tpm) 817 910 1004
Nominaal toerental, tpm 2100
Fabrikant John Deere Power Systems
Type PowerTech PVS PowerTech PSS
Nabehandeling Dieselroetfilter (DPF) met dieseloxidatiekatalysator (DOC) en selectieve katalytische reductie (SCR) met gebruik van DEF
Motorluchtfilter
Aanzuiging Turbo met variabele geometrie Twee turbo’s, turbo met variabele geometrie en met vaste geometrie in serie
Cilinders en cilinderinhoud 6/6,8 l
Koelsysteem Gedeeld koelsysteem met temperatuurgeregelde visco-ventilatoraandrijving en onafhankelijke inlaatluchtkoeler
Brandstofinspuitsysteem en -regeling Hogedruk-commonrailsysteem met tot 2500 bar inspuitdruk
TRANSMISSIEOPTIES
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 – 40 km/u of 0,05 – 50 km/u ● ● ●
DirectDrive
 2,7 – 40 km/u ● ● ●
 2,7 – 50 km/u ● ● ●
Kruipversnelling (PowrQuad Plus, AutoQuad Plus en AutoQuad Plus EcoShift) – – –
ASSEN
Wielophanging Triple Link Suspension (TLS Plus) MFWD-as, hydropneumatisch, continu actief, drievoudige, zelfnivellerende ophanging (optioneel)
Ophangingsbereik 100 mm veerweg
Inschakeling differentieelslot voor Automatisch differentieelslot
Inschakeling differentieelslot achter Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling
Achteras Flensas of steekas
STUURINRICHTING
Type Dynamische belastingdetectie, hydrostatisch, flowmeter
HYDRAULISCH SYSTEEM
Type Druk- en opbrengstgecompenseerd (PFC) systeem met belastingdetectiefunctie
Opbrengst bij nominaal toerental, standaard/optie, l/min. 114 / 155
Dubbelwerkende ventielen (maximaal) 6 + 3 6 + 3 6 + 3
Power Beyond ● ● ●
Olieonttrekkingscapaciteit met overvulling, l 42 42 42

Specificaties
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DRIEPUNTSHEFINRICHTING – achter
Type Elektronische onderste hefarm; belastings- en diepteregeling, traploze instelling, zweefstand
Categorie III
Maximale hefcapaciteit bij haken, kg 8500 8500 9550
Hefcapaciteit binnen volledig hefbereik (OECD 610 mm), kg 4850 4850 5450
Hefcapaciteit binnen volledig hefbereik (OECD 1800 mm), kg 3400 3400 3800
Maximaal toegestane belasting bij kogelhefinrichting, kg
Driepuntshefinrichting – voor
Type Fronthef geregeld via dubbelwerkende ventiel achter (Economy optie) of apart dubbelwerkend ventiel (Premium optie)
Categorie IIIN
Maximale hefcapaciteit bij haken, kg 4000 4000 4000
Hefcapaciteit binnen volledig hefbereik (OECD bij de haken), kg 3300 3300 3300
Achteraftakas
Type Elektrohydraulisch bediend, oliegekoeld, meervoudige platen
Toerental bij nominaal aftakastoerental (540/540E/1000 achteraftakas) 1950/1721/1950
Toerental bij nominaal aftakastoerental (540E/1000/1000E achteraftakas) 1761/1989/1756
Aftakas voor
Type Elektrohydraulisch bediend, oliegekoeld
Motortoerental bij nominaal aftakastoerental (1000), tpm 1969
CABINE
Specificaties ComfortView cabine met 2 panoramadeuren en generatie 4 CommandCenter display
Vering Optionele adaptieve hydraulische cabinevering (HCS) Plus
Geluidsniveau op oorhoogte bestuurder, dB(A) 71
Glasoppervlak cabine, m² 6,11
Cabinevolume, m³ 3,33
Display Generatie 4 CommandCenter 4100 7” of 4600 10” display
DIVERSEN
Voorbereid voor AutoTrac Optioneel
ISOBUS-werktuigaansluiting Optioneel
CommandCenter video-ingangen 1 ingang voor 4100 7" display; 4 ingangen voor 4600 10" display
Immobilisator Optioneel
Rijpedaalmodus Standaard op AutoPowr
Remsysteem aanhanger Hydraulisch of pneumatisch systeem, optioneel
Pneumatisch aanhangerremsysteem Elektromagnetische compressiekoppeling, hydraulisch vertragende klep, luchtdrukdroger inbegrepen
Inhouden
Brandstoftank (standaard/optioneel), liter 405/335
Motorkoelvloeistof (koelvloeistof:water 50:50), l 28
Afmetingen en gewichten
Wielbasis, mm 2800 2800 2800
Breedte x hoogte x lengte, mm 2550 x 3160 x 5050 2550 x 3160 x 5050 2550 x 3160 x 5050
  Gemeten met flensas, tot aan het cabinedak, van ballasthouder voor tot aan de horizontale trekstangen, gemeten met de maximale bandenmaten voor en achter
Bodemvrijheid, mm 5,62
  Gemeten onder het midden van de vooras, met max. bandenmaat voor en achter
Draaicirkel, m 5,62
  Volgens ISO 789-3 gemeten voor 600/65R30 op 2050 mm spoorbreedte-instelling voor 1,6 bar bandenspanning op vlakke bodem
Transportgewicht, kg 8300 8400 8500
  Gemeten met gemiddelde specificaties
Maximaal toelaatbaar brutogewicht, kg 12.700 13.450 13.450
Bandenmaten
Bandenmaten vooras, max. beschikbaar (diameter in cm) 600/70 R28 (158) 600/70 R28 (158) 600/70 R28 (158)
Bandenmaten achteras, max. beschikbaar (diameter in cm) 710/70 R42 (205) 710/70 R42 (205) 710/70 R42 (205)
● = optioneel verkrijgbaar

6R-serie trekkers



Teamgeest: samen zijn we beter
Samen met het netwerk van John Deere dealers zetten wij ons ervoor in om de prestaties van uw 
bedrijf te verhogen, uw bedrijfszekerheid te maximaliseren en uw bedrijfskosten omlaag te brengen. 
We blijven altijd investeren in hoogwaardige, geavanceerde producten en technologieën.

Ons deskundige dealernetwerk, waarvan alle technici door John Deere zijn opgeleid, is bekend met 
elk boutje en moertje in uw machines en is bedreven in het diagnosticeren van potentiële problemen.

U kunt rekenen op uw partnerschap met ons en met ons dealernetwerk. Na meer dan 
175 jaar in de landbouwmachinesector weten we het zeker: samen zijn we beter.
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“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. Het groen en geel kleurschema, het 
logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van Deere & Company.


