
5E-serie-trekkers met drie cilinders
van 55 tot 75 pk (97/68/EG)
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Uiterst efficiënte, beproefde technologie – om precies te zijn: 100% John Deere techniek. 
De driecilindertrekkers uit de nieuwe 5E-serie zetten nieuwe normen voor prestaties en 
zuinigheid. En dat alles voor een schappelijke prijs.

Deze kosteneffectieve machines bewijzen hun waarde pas echt met hun harde werk op het veld of 
in de tuin, en tonen hun kunnen in wijngaarden, boomgaarden of gemeentewerken. U hebt keuze 
tussen een ruime open of gesloten cabine, twee- of vierwielaandrijving – en u kunt er gerust op 
zijn dat uw trekker, welke u ook kiest, wordt geleverd met de veiligheid en betrouwbaarheid van 
de meer dan 175 jaar technische expertise van John Deere.

Grote prestaties voor kleine bedrijven
Kracht, betrouwbaarheid, uitstekende prestaties en lage gebruikskosten: het is niet alleen de 
aantrekkelijke prijs die de nieuwe John Deere driecilindertrekkers uit de 5E-serie zo’n aanlokkelijke 
keuze maakt voor (kleine) boeren, gespecialiseerde tuinbouwbedrijven, loonbedrijven en 
gemeenten.

De 5E-trekkers met drie cilinders

De kleine reus met de grote cabine.
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Ervaar de 5E-serie:
■  Krachtig en zuinig: 2,9 liter PowerTech M-motor met drie cilinders, turbolader en 

inlaatluchtkoeler (36,8 kW/50 pk (alleen in Turkije), 40,5 kW/55 pk, 48 kW/65 pk en 
55 kW/75 pk)

■  Compact en wendbaar: kleine draaicirkel (3,6 m); lage cabine (2,43 m) of open cabine met 
inklapbare rolbeugel 

■  Robuuste versnellingsbak: Negen versnellingen vooruit en drie achteruit, 540- en 
540E-aftakas standaard op alle modellen. Alle 5E-transmissies kunnen worden uitgerust 
met een kruipversnelling met drie extra versnellingen, van 0,5 tot 3 km/u bij een maximaal 
motortoerental.

■  Aandrijving naar keuze: tweewiel of vierwiel 

■  Indrukwekkend hefvermogen: tot 1,8 ton 

■  Veelzijdig: brede keuze aan aanbouwdelen en werktuigen 

■  Eenvoudig te bedienen voorlader: joystick en geoptimaliseerd schakelen tussen 
versnellingen 

■  Eersteklas als standaard: werklichten achter, SCV achter met hendelbediening, 
volledige set spatborden, enz. 

■  Optioneel maatwerk: beschrijf uw ideale trekker aan de John Deere dealer

De 5E-trekkers met drie cilinders
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Een breed scala aan toepassingen.

Eén van de sterke punten van de nieuwe 5E-serie-trekkers van John Deere is hun uitzonderlijke 
veelzijdigheid. Daardoor zijn ze de perfecte allrounders voor een groot aantal uiteenlopende 
toepassingen:

■  voor het voorbewerken van grond, ploegen en zaaien 

■  voor alle grote en kleine klussen op kleine boerderijen en kleine veehouderijen 

■  voor melkveebedrijven 

■  voor gespecialiseerde tuinbouwbedrijven 

■  voor landschapsarchitectuur, greenkeeping en in tuinen en parken 

■  voor zware bosbouw 

■  voor gemeenten 

■  voor alle typen voorladerwerk

In beperkte ruimten, zoals boomgaarden, wijngaarden of stallen, komen deze trekkers pas echt 
goed tot hun recht. Daar kunnen ze hun uitmuntende veelzijdigheid en wendbaarheid, 
hun kracht bij het tillen van zware lasten en hun uitzonderlijke stabiliteit dankzij de 
geoptimaliseerde lastverdeling laten zien. 

Of u nu fulltime of parttime boer bent, kleine boer of tuinbouwer, een John Deere trekker uit de 
5E-serie is een geïnspireerde keuze.

De 5E-trekkers met drie cilinders
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Zou u hebben gedacht dat een compacttrekker met drie cilinders zo’n grote, comfortabele en 
luxueuze cabine kon hebben? Klim aan boord van een nieuwe John Deere 5E-serie-trekker en 
ervaar een nieuwe dimensie van comfort, ruimte en zicht rondom.

Slechts zeer weinig universele trekkers bieden zo’n duidelijk en onbelemmerd zicht op uw  
werkomgeving en uw aanbouwdelen voor en achter als de 5E-serie-trekkers van John Deere. 
Zelfs met een geheven voorlader kunt u alles om u heen nog goed in de gaten houden. Dat is 
te danken aan de cabineramen, met hun grote glasoppervlak en afgeronde hoeken. 

Voor werk tijdens de late avond kunt u twee optionele koplampen op het cabinedak laten 
installeren. U hoeft ook niet te zweten: de effectieve klimaatregeling in de cabine houdt u in 
de zomer koel en op koude dagen warm en gerieflijk. Door de ramen aan de voorkant en 
zijkanten open te zetten, kunt u op elk moment frisse lucht binnenlaten. En als u gezelschap 
verwacht, kunt u kiezen voor een opklapbare passagiersstoel naast u.

De levendige digitale neon-displays op het dashboard zijn bij elk licht duidelijk zichtbaar, 
zelfs bij fel zonlicht. In de comfortabele zijbekleding is ruim voldoende opbergruimte en een 
bekerhouder aangebracht, naast de optionele passagiersstoel met veiligheidsgordel. Door het 
hoge raam hebt u optimaal zicht op de geheven voorlader. 

Een van de ruimste cabines in zijn klasse.

Soepel rijgedrag
De cabine met geluid- en vibratiedemping 
verhoogt uw comfort doordat schokken 
en hobbels worden geabsorbeerd. 

Eenvoudig aan- en afkoppelen
U kunt aan beide kanten van de cabine 
instappen.

De 5E-trekkers met drie cilinders

Een eersteklas werkplek.
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Een nieuw niveau van efficiëntie
John Deere trekkers uit de 5E-serie zijn ook verkrijgbaar met 
een open cabine. Dit kan voordelig zijn in situaties met 
beperkte hoogte, bijvoorbeeld in boomgaarden of op 
boerderijen met lage schuur- of staldeuren. Als het echt krap 
wordt, kunt u ook de rolbeugel neerklappen.

Met deze trekkers is het hoogste bestuurderscomfort 
vanzelfsprekend. En als de stille en trillingsvrije cabine nog niet 
genoeg is, kunt u kiezen voor de optionele luchtgeveerde 
bestuurdersstoel, om urenlang verzekerd te zijn van superieur 
comfort in uw trekker, zonder moe te worden.

De bedieningselementen zijn ergonomisch vormgegeven en 
liggen prettig in de hand. Alle hendels en schakelaars bevinden 
zich op een handige locatie en hun functies zijn snel en 
eenvoudig te herkennen dankzij de duidelijke kleurcodes: 

■  Oranje = versnellingen vooruit en achteruit, remmen,  
met de hand of voet bediende gasklep

■  Geel = aftakas 

■  Zwart = hydraulisch systeem

Met de John Deere Techcenter cabine hebt u 
geweldig zicht tijdens werkzaamheden met 

voorlader.

Bescherming tegen zon en regen
Het optionele zonnedak biedt bescherming tegen regen  
en verkoeling tegen de zon.

De 5E-trekkers met drie cilinders
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De PowerTech M-motor met drie cilinders van de 5E-serie-trekker, met zijn turbogeladen en 
luchtgekoelde 2,9 liter, levert zowel een hoog vermogen als optimale brandstofefficiëntie. 
De geïntegreerde turbolader comprimeert de binnenkomende lucht en levert zo meer 
zuurstof voor de verbranding. Zo krijgt u een hoger vermogen voor minder brandstof. 
En doordat het brandstofverbruik lager is, voldoet de motor ook aan de 
Fase III A-emissienormen, wat weer goed is voor het milieu.

De kantelbare, eendelige motorkap op de 5E-serie-trekkers kan wijd open, zodat alle 
onderhoudspunten goed bereikbaar zijn. De brandstoftank van 80 liter (68 liter bij trekkers 
met open cabine) kan veilig en comfortabel vanaf grondhoogte worden bijgevuld. De tank 
bevindt zich in het midden onder de cabine, voor een gelijkmatige gewichtsverdeling. 
De tank wordt door een harde stalen afdekking beschermd tegen schade van onderen. 

De 5E-trekkers met drie cilinders

Echt, duurzaam vermogen.

Tanken eenvoudig gemaakt 
De brandstoftank van 68 liter kan  
vanaf grondhoogte worden bijgevuld.

Alles is er klaar voor 
De nieuwe PowerTech M-motor van 2,9 liter voldoet  
volledig aan de Fase III A-emissienormen.
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Schakelen eenvoudig gemaakt
Alle driecilindertrekkers uit de 5E-serie, of ze nu vierwiel- of 
achterwielaandrijving hebben, hebben een robuuste, 
gesynchroniseerde versnellingsbak en een koppeling met 
dubbele platen die zorgt voor soepel schakelen. 

Het H-patroon waarin de versnellingen zijn gerangschikt, 
is een groot voordeel. Hierdoor kunt u snel schakelen tussen 
de tweede versnelling en de achteruit. Vooral als u veel 
voorladerwerk verricht en veel voor- en achterwaartse 
bewegingen maakt, zult u merken dat het H-schakelpatroon 
uw werkdag veel gemakkelijker kan maken. 

Veiligheid is een integraal onderdeel van alle trekkers uit de 
5E-serie. De zelfstellende, hydraulisch bediende, oliegekoelde 
schijfremmen met parallelgeleiding brengen de trekker snel en 
betrouwbaar tot stilstand – wanneer dat maar nodig is.

Geoptimaliseerd schakelpatroon
Om veelvuldige bewegingen vooruit en achteruit nog 
makkelijker te maken, liggen de tweede en 
achteruitversnelling recht tegenover elkaar.

Bij elke 5E-serie-trekker staat de handige 
versnellingspook aan de zijkant garant 
voor soepel schakelen. 

De 5E-trekkers met drie cilinders
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Alle modellen in de John Deere 5E-serie zijn  
compatibel met de John Deere 533-voorlader.

De voorlader is zeer 
eenvoudig te gebruiken  

Alle functies worden bediend met deze  
joystick, die gemakkelijk in de hand ligt.

Alle 5E-serie-trekkers zijn uitgerust met een hydraulische tandempomp met een capaciteit van  
71 liter/min. Deze voedt en bedient alle hydraulisch aangedreven aanbouwdelen. U hebt keuze 
tussen één of twee sets SCV’s achter met joystickbediening en een afstandsbediening met 
achterhendelregeling of twee afstandsbedieningen in het midden met joystickbediening.

Door de instelbare hydraulische snelheid hebt u nauwkeurige controle over uw aanbouwdelen – van 
de vergrendelde stand voor transport tot verschillende hef- en daalsnelheden, passend bij uw lading.

De trekkers uit de 5E-serie worden geleverd met zwaar uitgevoerde voorassen die speciaal ontworpen 
zijn voor voorladerwerk. Sterker nog: alles is ontworpen voor voorladerwerk: de kleine draaicirkel, de 
twee extra hydraulische pompen voor, het snel schakelen tussen voor- en achteruit en het uitstekende 
zicht rondom.

U kunt een volledig voorladerpakket specificeren en af-fabriek krijgen of achteraf erop laten bouwen. 
U kunt kiezen tussen een voorlader zonder vlakstelling (NSL) of met mechanische zelfvlakstelling (MSL) 
en joystickbediening. Daarnaast leveren we een breed programma van robuuste aanbouwdelen zoals 
vorken, palletlepels, grijptangen, tanden, enz.

Voor elkaar gemaakt:  
hydraulisch systeem en voorlader.
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5E-trekkers met drie cilinders, technische gegevens
MOTOR 5055E, 5065E, 5075E
Fabrikant John Deere PowerTech M
Aantal cilinders/afzuiging
T=Turbo C=Inlaatluchtkoeler 3/TC
Cilinderinhoud (cm3) 2900
Kleppen per cilinder 2
Inhoud brandstoftank (l) 68 (IOOS), 80 l (CAB)
Geschikt voor biobrandstof Ja JD-additief
Koelmethode Vloeistof
Emissienorm Fase III A
Onderhoudsintervallen (uren) 250
VERMOGEN
Nominaal vermogen (97/68/EG), kW (pk) 40,5 (55) / 48 (65) / 55 (75)
Nominaal vermogen (ECE-R24) 38,1 (52) / 46,1 (63) / 53,8 (73)
Nominaal toerental (tpm) 2400
Maximumkoppel (Nm) 213 / 247 / 276
Maximumkoppel bij motortoerental (tpm) 1800
Koppelstijging in % 26 / 23,5 / 20 
TRANSMISSIE
Standaardtransmissie 9 vooruit / 3 achteruit TSS
Koppeling Droge dubbele koppeling
Max. transportsnelheid (km/u) 26,3 / 27,6 / 29
Remtype Hydraulisch natte schijf
Differentieelslot Mechanisch
AFTAKAS
Koppeling Ja
Standaard 540 & 540E
HYDRAULISCH SYSTEEM
Systeemtype Open midden 
SCV-bediening Hendel/joystick
Nominale pompopbrengst
  sturen (l/min.) 25
  standaard (l/min.) 46
Totaal (l/min.) 71
Hydraulische druk (bar) 195
Hefcapaciteit hefinrichting, max. 610 achter 1440 kg
Hefcapaciteit hefinrichting max. 1800 kg bij kogels
Trekkrachtdetectie Topstang
SCV
SCV achter 1/2
SCV midden 2
BEDIENINGSSTATION
Modelverkrijgbaarheid (i=geïsoleerd) IOOS of CAB
Rolbeugel oos Ja
Platform – vlak/zadel Zadel
Positie versnellingspook Zijschakeling rechts/links
dB(A)-niveau 86 (IOOS), 83 (CAB)
Stoelveringsysteem Mechanische vering, luchtveringset
Werklampen 0 voor standaard, 1 (IOOS)/2 (CAB) standaard 2 voor als set
achter 1 (IOOS) standaard, 2 (CAB) standaard
Zwaailicht standaard
Gewichten achterwiel 0, 110 of 220 kg (afhankelijk van het land)
eendelige motorkap Ja

MOTOR 5055E, 5065E, 5075E
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Beschikbaarheid 2WD Ja
Beschikbaarheid 4WD Ja
2WD
Wielbasis (mm) 2050
instelling spoorbreedte voor (mm) 1447 – 2082
Instelling spoorbreedte achter (mm) 1417 – 1821
Draaicirkel zonder remmen (m) 3,5
Min. totale breedte (mm) 1790 – 1810
Bodemvrijheid (mm) 310 / 326 / 400
Totale hoogte (mm) 2425 – 2460 
Totale hoogte met ingeklapte rolbeugel (mm) 1800
Transportgewicht (kg) 2745 (IOOS), 3100 (CAB)
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 4700
Banden
  voor 6.0x16 / 7.5x16 Good Year

13.9 R28 (5050E) / 14.9x28, 8PR
16.9x28, 8PR

  achter 16.9x30, 8PR
4WD
Wielbasis (mm) 2050
Instelling spoorbreedte voor (mm) 1367 – 1932
Instelling spoorbreedte achter (mm) 1417 – 1821 
Draaicirkel zonder remmen (m) 3,94
Min. totale breedte (mm) 1790 – 1810
Bodemvrijheid (mm) 310 / 326 / 400
Totale hoogte (mm) 2425 – 2460
Totale hoogte met ingeklapte rolbeugel (mm) 1800
Transportgewicht (kg) 2745 (IOOS), 3100 (CAB)
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 5100
Banden

  voor
280/85 R20 (11.2 R20) 320/85 R20 (12.4 R20)  
240/85 R24 (9.5 R24) 280/85 R24 (11.2 R24)  

320/85 R24 (12.4 R24)

  achter
320/85 R28 (13.6 R28) 380/85 R28 (14.9 R28)  
420/85 R28 (16.9 R28) 420/85 R30 (16.9 R30) 

320/85 R36 (13.6 R36)

De 5E-trekkers met drie cilinders



Service van John  Deere 
is service waar u op 
kunt  vertrouwen
Wij hebben het antwoord op 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 klaar staat om u te helpen. Alle werkne-
mers bij onze dealers zijn 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 in de landbouwtechniek 
kunnen we eerlijk zeggen: betrouwbaarheid is onze 
kracht.
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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.


