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De 5M-serie is gerenommeerd voor het bieden van 
uitzonderlijke waarde. De gerenommeerde 
prestatiekenmerken, ongecompliceerde technologie van 
enkel diesel en robuste betrouwbaarheid hebben van 
de 5M ons populairste model gemaakt in het segment 
van 75-100 pk. De nieuwe 5M introduceert een 
gloednieuw scala aan bedieningsknoppen en functies 
waardoor deze krachtiger en effi ciënter te bedienen 
wordt dan ooit tevoren. De nieuwe 5M. Wat u ook moet 
doen, het komt in orde.
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Doe alles. Beter.
Overzicht

Hoewel u de belangrijke verbeteringen aan de 5M-serie zult waarderen, 
hebben we één ding niet gewijzigd: de ongeëvenaarde veelzijdigheid 
van deze trekkers. Wat u ook doet, deze sterke, compacte trekkers die 
geschikt zijn voor frontladers, gaan overal heen en kunnen alles trekken 
en heffen.

1  |  V e r m o g e n 

John Deere alleen diesel-motor met 
een grote inhoud van 4,5 liter met 
een nieuw model van 90 pk

3  |  H y D r au l i e k 

Krachtige hydraulische stroom van 
70 l/min, drie onafhankelijke SCV’s 
en fronthefinrichting

2  |  P r e s tat i e s 

Hoger trekvermogen van 4,4 t, 
verhoogd laadvermogen van 7,5 t, 
in een kleinere draaicirkel van 4,3 m

4  |  g e B r u i k s g e m a k 

Eenvoudige mechanische 
transmissie, standaard 
ontkoppelknop en PowrReverser-
modulatie

6  |  V e e l z i j D i g H e i D 

Nieuwe John Deere frontladers uit 
de R-serie, joystick met GSS, 
frontladervering en nieuwe lage kap

5  |  a a n Pa s B a a r 

IOOS/cabine en 2WD of 4WD, 
rijrichtingsbediening, soepel 
aanpassen van de snelheid hoog/
laag en kruipversnelling
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Met een overvloed aan 
comfort en ruimte, 
geoptimaliseerde ergonomie 
en een uitstekend zicht 
rondom zet de 5M-cabine 
een nieuwe standaard 
in zijn klasse. Het open 
bestuurdersstation biedt 
hetzelfde niveau van comfort 
en ergonomische perfectie.

9  |  e r g o n o m i e 

Meer gemak dan ooit met 
bijgewerkte bedieningen en een 
nieuw, duidelijk dashboard

7  |  B e t r o u w B a a r H e i D 

Stevig, gegoten frameontwerp 
voor wereldberoemde 
betrouwbaarheid

8  |  C o m fo r t 

Extra ruime cabine met nieuwe 
verwarmde luchtgeveerde stoel, 
airconditioning en veel 
opslagruimte
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k r aC H t i g e  k e u z e s 
 
Slimme technologie die met 
de tijd meegaat. Kies tussen 
twee motoren en vier 
vermogensniveaus voor elk 
budget en alle 
prestatievereisten.

Denk aan sterk koppel, uitstekend brandstofverbruik en 
naleving van Fase IIIb uitstoot. 5M-trekkers hebben de 
spieren en hersenen om dingen voor elkaar te krijgen. 
Onze common rail brandstofi njectiepompen met hoge 
druk, actieve inlaatluchtkoelertechnologie en elektronische 
ventilatorbediening zorgen ervoor dat u alle prestaties 
krijgtmet minder brandstofverbruik en lagere uitstoot.

Half BoDyBuilDer,
Half aCCountant
mOtOren

5m-mODeLLen (nOminaaL vermOGen 97/68eG)

5075M 75 pk (55 kW) 3 cil.

5090M 90 pk (66,6 kW) 4 cil.

5100M 100 pk (74 kW) 4 cil.

5115M 115 pk (85 kW) 4 cil.
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We hebben een nieuw 
betaalbaar viercilindermodel 
met 90 pk toegevoegd, de 
5090M.

Geen additieven vereist. Door 
gekoelde uitlaatgasrecirculatie 
(EGR) te combineren met 
een inlaatluchtkoeler 
en dieselroetfi lter (DPF) 
wordt aan de Fase IIIB-
emissienormen voldaan 
zonder dat toevoegingen 
nodig zijn.

e X t r a  V e r m o g e n 
 
5M-modellen met vier cilinders bieden een 
verbeterde vermogensboost van 4% voor meer 
elasticiteit, responsiviteit en vermogen.
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H e e n  e n  w e e r
z o n D e r  ko P P e l i n g

Frequent wisselen van richting, 
bijvoorbeeld bij werken met de lader, 
is eenvoudig met de praktische 
PowrReverser.

m e t  D e  Vo e t e n
o m H o o g

Uw benen en voeten zullen onze 
nieuwe schakelhendel waarderen 
met hoog/laag- en ontkoppelfunctie, 
waardoor u soepel en eenvoudig 
kunt schakelen met één hand.
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Langzaam en grondig; voor sommige taken in 
velden of wijngaarden moet u extra langzaam 
bewegen. Met de optionele kruipversnelling met 
twee versnellingen kunt u werken op snelheden 
van slechts 280 m/u. Een geïntegreerde 
parkeerstand is standaard uitrusting.
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Kies tussen de 16/16 PowrReverser-transmissie op 
instapniveau of onze 32/12 PowrReverser-transmissie met 
hoog/laag en modulatiebediening, waarmee u de snelheid 
van de shuttlemodulatie eenvoudig aan kunt passen aan uw 
voorkeuren en het type werk. Daarbij is er ook MFWD 
(mechanische voorwielaandrijving).

uw BoerDerij, 
uw transmissie 
transmissies
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De vermogenseffi ciëntie van 
de 5M zorgt ervoor dat u uw 
vermogen kunt gebruiken 
wanneer u het nodig hebt met 
meer tractie en comfort in alle 
toepassingen.

Om de specifi caties voor vermogen te kunnen begrijpen, 
hebt u een engineeringachtergrond nodig. Het vermogen 
waarmee geadverteerd wordt, is niet altijd het vermogen dat 
wordt geleverd. Maar dat is wat ertoe doet. Dat weten we en 
dat vinden we belangrijk. We houden het simpel en effi ciënt. 
Ons superieure aandrijfl ijnontwerp zorgt ervoor dat 85% van 
het vermogen dat wordt gegenereerd door de motor voor 
u beschikbaar is, wanneer u het nodig hebt.

U hebt het gekocht, dus zou het beschikbaar 
moeten zijn. Zo simpel is het. De 5M geeft u al het 
vermogen waarvoor u hebt betaald, wanneer u het 
nodig hebt. 

kraCHtige 
afleVering
eFFiciËntie aanDriJFLiJn

100%
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1

2

> 85%

o n B e P e r k t e  e f f i C i Ë n t i e

Terwijl uw vermogen van de motor naar waar u het nodig hebt gaat, gaat er 
wat verloren. We hebben ervoor gezorgd dat dit wordt beperkt. Dankzij de 
superieure effi ciëntie (1) van de PowrReverse-transmissie blijft er vrijwel 
niets achter. En onze extra brede banden van maximaal 1,68 (2) brengen dit 
allemaal over naar de grond.

D E  5 M  L E V E R T  TOT

8 5 %  A LG E H E L E 

T R E K K E R E F F I C I Ë N T I E .
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2

Het gaat niet om luxe maar om uw 
gezondheid en productiviteit. Lange 
dagen in de cabine worden prettig 
met de optionele verwarmde, 
luchtgeveerde premium-stoel.

U kunt alles wat u nodig hebt 
bewaren in het standaard 
opslagcompartiment onder uw 
stoel, zodat de cabine opgeruimd 
blijft.

B e l a n g r i j k e  i n fo r m at i e 
i n  e e n  n i e u w  l i C H t

De informatie is duidelijk zichtbaar. 
Heldere, scherpe tekens en grafi eken op 
een diepzwarte achtergrond, voor 
uitstekende leesbaarheid.

U merkt het meteen als u de 5M-cabine instapt: de cabine voelt ruim en 
u hebt goed zicht op alles waar u mee werkt. Er is ruimte om het uzelf 
gemakkelijk te maken, glas rondom voor vrij zicht en bedieningen voor 
intuïtieve, moeiteloze en effi ciënte bediening.

Het gaat om u
cOmFOrt/caBine
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5  |  n i e u w e  V e r -
s n e l l i n g s H e n D e l

Soepel en moeiteloos 
schakelen met één hand, 
ontkoppelen zonder voeten.

6  |  l a D e r j oy s t i C k

Deze doet zijn naam eer aan. 
Geniet van ergonomische, 
nauwkeurige laderbediening 
voor de hoogste 
productiviteit.

7   |   e - H a n D g a s

Zeer nauwkeurig aanpassen 
van de motorsnelheid om de 
gewenste snelheid snel te 
bereiken en vast te houden.

1  |  C o n s o l e 
r e C H t s

Als een verlenging van uw 
lichaam. Ergonomisch: alles 
binnen bereik.

2  |  i n s t r u C t e u r -
s to e l

Comfortabel, opklapbaar en 
uit de weg wanneer u deze 
niet nodig hebt.

3  |  l e D e r e n 
s t u u r w i e l
(optioneel)

Wie houdt er niet van een 
lederen stuurwiel. U zult de
premium grip en het gevoel 
fijn vinden.

4  |  V lo e r m at

U hoeft zich niet meer druk 
te maken over vieze laarzen, 
deze matten zijn eenvoudig 
schoon te maken.

8  |  e l e k t r i s C H - H y-
D r au l i s C H e  a f ta-
k a s s C H a k e l a a r

Vingertopbediening van 
aftakaskoppeling en 
-loskoppeling.
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Sluit alles aan dat u nodig hebt voor de taak. 
De super-robuuste hefi nrichting achter 
van de 5M, gebouwd om zelfs de zwaarste 
aanbouwdelen aan te kunnen en heeft een 
maximaal hefvermogen van 4.440 kg (maximaal 
hefvermogen bij haken).

e e n Vo u D i g e  B e D i e n i n g 
 
Schakelaars voor de hefi nrichting achter en 
aftakasbediening bevinden zich op het 
achterspatbord. De aftakas kan eenvoudig 
in- en uitgeschakeld worden van buitenaf. 
Een beveiligingssysteem voorkomt onbedoeld 
gebruik van de aftakas.

Een pomp van 70 l/min levert genoeg vermogen voor 
maximaal drie hydraulische bedieningen in het midden 
en achter-SCV’s. Heffen is een andere sterke kant van de 
5M en we hebben de capaciteit van de hefi nrichting 
achter verhoogd tot 4.400 kg, waardoor zwaar hefwerk 
eenvoudig wordt.

HyDrauliCa,
HefinriCHtingen, 
aftakas 
KrachtiG verBOnDen
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De optionele hydraulische 
aanhangwagenrem met 
twee leidingen zorgt voor 
transportsnelheden van maximaal 
40 km/u met een aanhangwagen 
die is uitgerust met het nieuwe 
aanhangwagenremsysteem, waarbij 
de nieuwe bepalingen worden 
gevolgd.

e e n Vo u D i g e  to e g a n g

Voor eenvoudige toegang is de reeks 
SCV’s tussen de rails van de hefi nrichting 
geplaatst en bevat maximaal drie SCV’s 
achter.

B i n n e n  H a n D B e r e i k

De hydraulische bedieningen zijn 
ergonomisch ontworpen binnen 
handbereik voor bediening met één 
hand en zorgen voor moeiteloze 
bediening.
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3

1

2

1    | Versnellingsschakelaar
2 | Vering van de lader AAN/UIT
3 |  Derde functie, vierde functie – 

activering van de omleider

We hebben de kap van de 5M zoveel 
mogelijk verlaagd om het zicht naar 
voren te maximaliseren, wat zo 
belangrijk is voor effi ciënt werken 
met de voorlader.

Het aankoppelen van onze frontladers gebeurt 
standaard met één klik en kan niet sneller, veiliger 
of eenvoudiger dankzij het gepatenteerde, 
zelfcorrigerende zweefsysteem van de 
ingebouwde automatische mastaankoppeling.

j oy s t i C k

De responsieve en nauwkeurige 
joystick voor laderbediening van de 
5M schittert door gebruiksgemak. 
De extra joystickfuncties zijn, 
afhankelijk van het trekkermodel, 
onder meer GSS, omschakelventielen 
en vering van de lader.

6 , 8  m

Past altijd perfect bij elkaar: trekker, lader en 
aanbouwdelen zijn ontworpen en gebouwd voor elkaar. 
Verkrijg de 5M met de veelzijdige 543R-voorlader 
met hoge prestaties en profi teer van het effi ciënte 
gebruiksgemak dat alleen ons volledig geïntegreerde 
ontwerp kan bieden.

geBouwD om 
te Heffen 
vOOrLaDers
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Werktuigen snel koppelen/loskoppelen. 
Met ons gepatenteerde automatische 
aankoppelingssysteem kunt u aanbouwdelen 
vergrendelen en ontgrendelen met de 
gemakkelijk geplaatste vrijgavehendel.

g e m a k k e l i j k 
Pa s s e n D 
 
Elke 5M-trekker kan af fabriek worden 
uitgerust met een pakket dat gereed is voor 
de lader, inclusief bevestigingsframes, 
motorkapbescherming, joystick in de cabine 
en alle interne elektrische en hydraulische 
aansluitingen.

5 4 3 r  Vo o r l a D e r :
g e m a a k t  Vo o r  D e  5 m 
 
Dankzij onze gepatenteerde automatische 
aankoppelingsontwerpen is het installeren van de lader 
en aanbouwdelen gemakkelijk met een klik uit te voeren. 
Ons originele ontwerp van nivelleringskoppeling maakt 
meer vermogen beschikbaar voor heffen en interfereert 
nooit met het zicht van de bestuurder op de 
werkzaamheden.
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Hebt u weleens een pitstop in een race gezien? De crew heeft 
slechts enkele seconden nodig om essentiële zaken uit te 
voeren en de auto weer op weg te krijgen. De 5M is ook zo 
gebouwd: Onderhoudspunten zijn vanaf de grond bereikbaar 
en er zijn peilglazen aanwezig in de meeste vloeistofreservoirs. 
De fi lters voor motorlucht, frisse lucht voor de cabine en de 
recirculatie kunnen zonder gereedschap worden geïnspecteerd 
en vervangen. Overal zijn er onderhoudsvrije bussen, lagers en 
aandrijfassen.

geBouwD Voor 
Betere toegang
eenvOUDiG OnDerhOUD



19

P ow e r g a r D  m a i n t e n a n C e 
 
PowerGard Maintenance biedt de basisbescherming van 
preventieve onderhoudswerkzaamheden. Dit is cruciaal om 
de werktuigen in een goede werkende conditie te houden. 
 
 
P ow e r g a r D  P r ot e C t i o n 
 
PowerGard Protection biedt uitgebreide bescherming voor 
totale gemoedsrust. Er zijn twee niveaus van bescherming 
verkrijgbaar om aan elke behoefte te voldoen: PowerGard 
Protection en PowerGard Protection Plus. 

Beiden zijn beschikbaar voor nieuwe machines, tot maximaal 
28 dagen na levering van de werktuigen.

 Alleen beschikbaar in deelnemende landen.

POWerGarD

PowerGard-contracten beschermen u tegen 
onverwachte reparatiekosten en houden 
uw onderhoud op de rit met oorspronkelijke 
onderdelen om ervoor te zorgen dat uw 
trekker altijd perfect loopt.

erVaar
Het PowergarD-
geVoel
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5075m 5090m, 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) 2.900 4.500

Kleppen per cilinder 2 4

Brandstoftankinhoud (l) 198 (cabine) 153 (OOS), 198 (cabine)

Geschiktheid voor biobrandstof Ja Ja

Koelmethode Water Water

Emissieniveau Fase IIIB Fase IIIB

Onderhoudsintervallen (uur) 500 u 500 u

Prestatie

Nominaal vermogen (97/68 EC) kW (pk) 55 (75) 66,6 (90) / 74 (100) / 85 (115)

Maximaal vermogen (97/68 EC), kW (pk) 69 (94), 77 (104), 88 (120)

Nominaal vermogen (ECE-R24) N.v.t N.v.t

Nominaal toerental (t/min) 2.200 2.200

Max. koppel (Nm) 304 376 / 418 / 480

Max. koppel bij motortoerental (tpm) 1.600 1.600

Reservekoppel in % 27 30

versneLLinGsBaK

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

hYDraULieK

Systeemtype Open Center Open Center

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. 3.062 kg 3.062 kg

Hefcapaciteit hefinrichting max. 4.441 kg bij kogels 4.441 kg bij kogels

Trekkrachtdetectie Topstang Topstang

Dubbelwerkende ventielen

 Dubbelwerkend ventiel achter (max.) 3 3

 Dubbelwerkende ventielen midden 2 2

s P e C i f i C at i e s



21

5075m 5090m, 5100m, 5115m

BestUUrDersPLaats

Modelverkrijgbaarheid (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 (optionele verwarming) Mechanisch of luchtgeveerd (optionele verwarming)

Werklampen

 achter 2 (optioneel 4) 2 (optioneel 4)

Zwaailicht optioneel optioneel

Gewichten achterwiel optioneel optioneel

Eendelige motorkap Ja Ja

aFmetinGen en GeWichten

Beschikbaarheid 2WD Ja Alleen 5090M

Beschikbaarheid 4WD Ja Ja

2WD

Wielbasis (mm) 2.300 2.300

Instelling spoorbreedte voor (mm) 1.488-2.070 1.488-2.070

Instelling spoorbreedte achter (mm) 1.660-1.907 1.660-1.907

Draaicirkel (m) 4 4

Min. totale breedte (mm) 1.725 1.725

Bodemvrijheid voor (mm) 480 480

Totale hoogte (mm) 2.590 2.590

Totale hoogte met ingeklapte rolbeugel (mm) 2.030 2.030

Transportgewicht (kg) 3.600 3.600

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 6.000 6.000

Banden

 voor 11L-15 F3 11L-15 F3

 achter 420/85R30 420/85R30

4WD

Wielbasis (mm) 2.300 2.300

Instelling spoorbreedte voor (mm) 1.451-2.005 1.451-2.005

Instelling spoorbreedte achter (mm) 1.660-1.907 1.660-1.907

Draaicirkel zonder remmen (m) 4 4

Min. totale breedte (mm) 1.723 1.723

Bodemvrijheid voor (mm) 435 435

Totale hoogte (mm) 2.590 2.590

Totale hoogte met ingeklapte rolbeugel (mm) 2.030 2.030

Transportgewicht (kg) 3.900 3.900

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 7.500 7.500

Banden

 voor 320/85R24 320/85R24

 achter 420/85R30 420/85R30
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treKKermODeL 5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(aUGUsta Fase iiiB mY18)

VOORBANDEN 575/13.6R24

ACHTERBANDEN 750/16.9R34

WIELBASIS (WB) mm 2.300

POMPOPBRENGST l/min. 70

NOMINALE DRUK bar 195

LaDer 543r nsL

BAK Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm

GEWICHT VAN DE BAK kg 272

HEFVERMOGEN*
OP VOLLEDIGE HOOGTE

GEMETEN BIJ HET SCHARNIER (U) kg 2.060

GEMETEN OP 500 mm VOOR HET SCHARNIER (V) kg

GEMETEN OP 800 mm VOOR HET SCHARNIER (V) kg 1.335

HEFVERMOGEN*
BIJ 59 inch (1,5 m)
HEFHOOGTE

GEMETEN BIJ HET SCHARNIER (W) kg 2.210

GEMETEN OP 500 mm VOOR HET SCHARNIER (X) kg

GEMETEN OP 800 mm VOOR HET SCHARNIER (X) kg 1.652

UITBREEKKRACHT
VAN DE GIEK

GEMETEN BIJ HET SCHARNIER (Y) kg 2.329

GEMETEN OP 500 mm VOOR HET SCHARNIER (Z) kg

GEMETEN OP 800 mm VOOR HET SCHARNIER (Z) kg 1.615

TERUGROLKRACHT
VAN DE BAK

BIJ MAXIMALE HOOGTE (VV) kg 1.649

OP 59 inch (1,5 m) HEFHOOGTE (XX) kg 2.711

AAN DE GROND (ZZ) kg 2.566

MAXIMALE HEFHOOGTE* (A) mm 3.679

VRIJE RUIMTE* OP VOLLEDIGE HOOGTE – BAKNIVEAU (B) mm 3.440

OP VOLLEDIGE HOOGTE – UITGEKIEPTE BAK (C) mm 2.676

TOTALE LENGTE (WB+F) mm 4.695

TOTALE HOOGTE IN DRAAGPOSITIE (J) mm

GRAAFDIEPTE* (H) mm -104

BEREIK* BIJ MAXIMALE HOOGTE (D) mm 790

AAN DE GROND – BAKNIVEAU (F) mm 2.395

BAKHOEKEN KANTELHOEK BAK OP MAXIMALE HOOGTE (E) graden -58

TERUGROLHOEK AAN DE GROND (G) graden 47

KANTELHOEK AAN DE GROND graden -151

CYCLUSTIJDEN LADER HEFFEN s 4,4

LADER LATEN ZAKKEN s 3,3

LAADBAK DUMPEN s 3,3

LAADBAK TERUGROLLEN s 2,2

s P e C i f i C at i e s De American Society of Agricultural and Biological Engineers (Amerikaanse Vereniging 
van Agrarische en Biologische Ingenieurs) is een educatieve en wetenschappelijke 
organisatie die zich inzet voor de bevordering van techniek met betrekking tot 
agrarische, biologische en voedselsystemen. ASABE is opgericht in 1907 en is gevestigd 
in St. Joseph, Michigan. De organisatie heeft 8.000 leden in meer dan 100 landen.

*De waarden kunnen verschillen afhankelijk van trekker- en laderinstellingen/confi guratie.



23

5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(aUGUsta Fase iiiB mY18)

5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(aUGUsta Fase iiiB mY18)

5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(aUGUsta Fase iiiB mY18)

5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(aUGUsta Fase iiiB mY18)

575/13.6R24 575/13.6R24 575/13.6R24 575/13.6R24

750/16.9R34 750/16.9R34 750/16.9R34 750/16.9R34

2.300 2.300 2.300 2.300

70 70 70 70

2.828/195 2.828/195 2.828/195 2.828/195

543r msL 603r nsL 603r msL 603r hsL

Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm

272 272 272 272

1.696 2.168 1.795 1.956

1.712 1.490 1.809 1.980

2.084 2.388 2.212 2.280

1.942 1.832 2.077 2.236

2.547 2.599 2.622 2.601

2.092 1.896 2.250 2.360

1.700 2.331 2.397 2.629

2.731 4.043 3.860 4.489

2.572 4.191 3.840 4.686

3.681 3.760 3.761 3.761

3.441 3.520 3.521 3.521

2.677 2.749 2.751 2.750

4.700 5.038 5.038 5.038

-102 -228 -227 -227

791 1.067 1.065 1.054

2.400 2.738 2.738 2.736

-58 -60 -60 -60

47 52 52 53

-100 -143 -99 -143

4,0 5,1 4,7 4,7

2,9 3,8 3,5 3,5

2,2 4,3 3,0 4,3

2,2 3,0 3,0 3,2



Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik  
is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen  
sommige illustraties en teksten gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, 
productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg  
uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische 
gegevens en ontwerpen van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen 
zonder voorafgaande aankondiging. Het groen en geel kleurschema, het logo met  
het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van  
Deere & Company.

notHing runs  
like a Deere
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Wanneer u ons nodig hebt voor advies, voor het oplossen 
van een probleem, of voor een onderdeel, kunt u gerust 
contact opnemen. Wij zijn er voor u. En wij dekken u in (waar 
beschikbaar) met onze PowerGard-onderhoudsprogramma’s die 
uw trekker, binnen uw budget, perfect aan het werk houden.


