
Új John Deere W-sorozatú kombájnok



2

Takarítsa be terményeit a leghaElvetette. Műtrágyázta. Megvédte a 

rovaroktól, a betegségektől és a 

gyomoktól. És most, itt az ideje, hogy 

betakarítsa, a lehető legkisebb 

veszteséggel, és a lehető legjobb 

minőségben. Ezért kell a John Deere új, 

W-sorozatú kombájnjaival aratnia.

A John Deere gépektől alap 

követelményként elvárt jellemzőkön, – 

mint pl. a megbízhatóságon, felkészült 

kereskedőhálózaton, innovatív 

tulajdonságokon és opciókon, könnyű 

kezelhetőségen – túl az új W-sorozatú 

kombájnok nagyobb teljesítményű 

motorokkal, és egy sor további belső 

fejlesztéssel biztosítanak hatékonyabb 

aratást és jobb szemminőséget, mint más 

szalmarázós kombájnok.

Minden új W-sorozatú modell kapható, 

mint i-sorozatú kombájn, a John Deere 

Agrár Menedzsment Megoldások 

teljesítménynövelő opcióinak – mint 

az AutoTrac, a HarvestSmart, és a 

Harvest Doc – teljes sorával.

Az új John Deere W-sorozatú 

kombájnok készen állnak segíteni 

Önnek abban, hogy ami megtermett, 

a leghatékonyabban takaríthassa be. 

További részletekért, ill. bemutatógéppel 

kapcsolatban keresse John Deere 

kereskedőjét. 

Új W-sorozatú kombájnok
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A hatékonyabb betakarítás alacsonyabb, gyorsabb vágással 
Szereljen fel egyet a 600R sorozatú 

vágóasztalokból kombájnjára, melyekkel 

alacsonyabban, gyorsabban vághat, így 

könnyen alkalmazkodhat betakarítási 

körülményeihez. 4,30-től 9,15 m 

szélességben kaphatók, a 600R 

vágóasztalok nagyteherbírású 

részegységeket tartalmaznak, mint a 

80 LE-s visszaforgató, mely közvetlenül 

a motorteljesítményt használja; az 

automatikus motolla visszaforgatásnak 

köszönhetően, még a motollát sem 

szükséges felemelni. A rozsdamentes 

acéllemezeken az anyag egyenletesen 

csúszik a négy irányba állítható 

középrehordó-csigához, a 

kiegyensúlyozott bolygóműves 

kaszahajtás közel vibrációmentes vágást, 

kisebb pergési veszteséget biztosít.

És, hogy minden nap gyorsan 

kezdhessen, minden 600R vágóasztal 

jellemzője az elektromos és hidraulikus 

csatlakozók és a vágóasztal rögzítő-

csapok egykaros rögzítése.

John Deere előnyök 
•  Az automatikus vágási magassággal és 

talajnyomással a betakarítási körülmények 
széles köréhez alkalmazkodhat 

•  A HeaderTrak rendszer még egyenetlen 
terepen is automatikusan tartja a vágási 
magasságot

•  A rendelkezésre álló méretválasztékból 
útviszonyainak és táblaméreteinek 
megfelelő vágóasztalt választhat

600R sorozatú vágóasztalok
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kezdődik 

A kényszerhajtású, bolygóműves 
kaszahajtás egyenes vonalú 
pengemozgást biztosít a gyakorlatilag 
vibráció-mentes működéshez. 
A kiegyensúlyozott hajtás finomabb 
vágást, kisebb pergési veszteséget 
eredményez. Az el nem tömődő 
kaszaujjak teljesen körbeveszik a 
pengéket a tisztább vágás érdekében. 
A nagyobb pengesebesség és hosszabb 
ütem növeli a vágási teljesítményt. 
A pengék öntisztulók és csavarral 
rögzítettek, hogy a szántóföldön is 
könnyen kicserélhetők legyenek.

A középrehordó-csiga előtti 
rozsdamentes acéllemezek soha 
nem rozsdásodnak. Sima, egyenletes 
anyagáram a középrehordó csigához 
évről-évre, szezonról-szezonra.

A 80 LE-s elektro-hidraulikusan vezérelt mechanikus visszaforgató közvetlenül 
a motorteljesítményt használja, hogy az így nyert nagyobb forgatónyomatékkal az 
ütemes betakarítási sebesség fennmaradjon – még nehéz körülmények között is. 
Az automatikus motolla-visszaforgatóval a vágóasztal visszaforgatásához még a 
motollát sem szükséges felemelni.

Az egyedülálló John Deere CornStar forgóujjas csőtörő-adapter ténylegesen 
használható sorfüggetlen betakarításra, ráadásul az innovatív behordó-rendszerrel kisebb a 
vibráció, gyorsabb és egyenletesebb az anyagtovábbítás, kisebb a veszteség. A Corn Star 
kukorica-adapterek 3,2 m-es szállítási szélességre csukhatók össze, 6- és 8-soros kivitelben 
kaphatók. 

Rövid és hosszú behajtható 
rendválasztók. Szállításkor egyszerűen 
hajtsa be a rendválasztókat, – nem 
szükséges leszerelni őket mielőtt útnak 
indul. Nem kell nehéz tartozékokat 
mozgatni, vagy tárolóhelyet keresni 
azoknak.

Az egyenletes 
anyagtovábbítás 
és a teljesítmény 
fokozása érdekében 
a bedobó-ujjak a 
középrehordó-csiga 
teljes szélességében 
vannak elhelyezve. 
A bedobó-ujjak 
alapkivitelben 
törőhornyokkal és 
rögzítőkkel készülnek, 
nem fordulhat elő, hogy 
egy eltört bedobó-ujj 
bekerüljön a 
kombájnba.

A masszív 660 mm átmérőjű középrehordó-
csiga nagy teljesítményt nyújt. Ráadásul négy 
irányba állítható (fel/le és előre/hátra), hogy ezzel 

biztosítsa az egyenletes, nagyobb teljesítményű 
anyagáramot. Ezzel, nehéz körülmények között 

sokkal jobb az anyagtovábbítás.

Egykaros vágóasztal-rögzítés. Egy karral rögzíti 
az elektro-hidraulikus multi-csatlakozót, és a 
vágóasztal rögzítő-csapjait. Gyors, könnyű és 
tiszta összekapcsolás.

Állítható asztalhossz. A három-pozíciós vágóasztal hossza 545-től 715 mm-ig 
állítható, hogy a teljesítmény minden feltétel között, a rövid, száraz szalmától, 
a magas, nedves terményig maximális legyen.

MODELL SZÉLESSÉG

614R 4,30 m (14 láb)

616R 4,85 m (16 láb)

618R 5,50 m (18 láb)

620R 6,10 m (20 láb)

622R 6,70 m (22 láb)

625R 7,60 m (25 láb)

630R 9,14 m (30 láb)

Minden 600R sorozatú vágóasztal könnyen 
felszerelhető bármely W-C-T-S sorozatú, vagy 
megfelelően épített 1450/1550 kombájnra.



6

Nagy teljesítményű anyagfelhordás, nagyhozamú táblákra
A ferdefelhordó olyan részegysége 

kombájnjának, melynek az összes közül 

az egyik legnehezebb dolga van: 

anyagtovábbítás egyenletes rétegben a 

cséplőszerkezethez; ott, ahol a hozam 

méterről méterre változik. Hogyan is 

csinálja ezt a John Deere W-sorozat 

ferdefelhordója? 

Olyan részegységekkel, mint a nagy-

nyomatékú, erős, csúszó-tengelykapcsoló, 

mely olyan teljesítményt biztosít, ami még 

a legnagyobb hozamú, legzöldebb 

terménnyel is megbirkózik. Olyan 

jellemzőkkel, mint a 80 LE-s visszaforgató, 

ami a motorteljesítményt használja az 

állandó teljesítmény, ill. megbízható 

működés érdekében. Továbbá olyan 

konstrukciós megoldásokkal, mint az 

egyenes vonalú anyagfelhordás, ami azt 

jelenti, hogy az elsődleges funkcionális 

részegységek – ferdefelhordó, 

cséplőszerkezet, magleválasztó – 

ugyanolyan szélesek, így az anyag 

kevesebb irány- és alakváltoztatással 

haladhat.

John Deere előnyök
•  Az erős részegységek még a legzöldebb, 

legnagyobb hozamú terményekkel is 
megbirkóznak

•  A ferdefelhordó visszaforgató 80 lóerejét 
közvetlenül a motortól kapja, mely állandó 
teljesítményt és megbízható működést 
eredményez

•  A hosszú ferdefelhordó kis etetési szöge 
kiváló rálátást enged az egész vágóasztalra, 
továbbá vékony, egyenletes anyagszőnyeget 
biztosít

W-sorozat: Ferdefelhordó
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Egyenesvonalú anyagfelhordás: 

Az elsődleges funkcionális részegységek 

(ferdefelhordó, cséplőszerkezet, 

tisztítószerkezet és szalmarázók) 

ugyanolyan szélesek, mint a 

cséplődob. 

Ráadásul a ferdefelhordó 

laposszöggel kapcsolódik a 

cséplődobhoz, tehát nincsenek 

hirtelen átmenetek, a termény 

egyenletesen áramlik.

A billenőkeret 9 fokot billen előre/hátra és 4 fokot oldal irányba, hogy alkalmazkodhasson 
a talajfeltételekhez. Az eredmény? Egyenletes tarlómagasság, kevesebb földtolással, még 
egyenetlen terepen is.

Kiváló kilátás. Az extra-
hosszú ferdefelhordó miatt 
az asztal jóval előrébb 
került, így az asztalt és a 
tarlómagasságot anélkül 
láthatja, hogy előredől 
vagy az ülés szélén 
egyensúlyozik.

A motor által szolgáltatott 
80 LE mechanikus hajtási 
teljesítmény. Közvetlenül a 
fülkéből egy gombnyomással 
szüntethetők meg, még a 
legmakacsabb dugulások 
is. Kevesebb állásidő, 
termelékenyebb betakarítás. 
A visszaforgó motolla 
elősegíti a vágóasztal 
kiürítését, így a dugulások 
elhárítását.

A hosszú felhordó kis 
etetési szöge egyenletes 
és akadálytalan 
anyagáramot biztosít a 
cséplőszerkezet felé. 
Nincsenek anyagot-lassító 
éles szögek.
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Hihetetlen kényelem. A kényelmes fülke segít a 
szántóföldön eltöltött hosszú napokat könnyebbé 
tenni. Részletek a 18-19. oldalakon.

ACA – Az automatikus kombájnbeállítással a kombájn 
könnyen beállítható az adott növényhez. Szintén az 
ACA-val (automatikus kombájnbeállítás) állítható be 
az opcióként kapható elektromos működtetésű rosta, 
melynél mind a 6 rostaelem (előtisztító és rosták) 
közvetlenül az állítómotorhoz csatlakozik, mely így 
nagyobb pontosságot biztosít.

Páratlan kezelhetőség. A fülkében a könnyen 
érthető monitorok és a felhasználó-barát 
kezelőszervek segítségével azonnal profi módon 
arathat … bármilyen növényben és körülmény 
között.

  W-sorozatú magleválasztás: Teljesítmény kompromisszum 
Nem számít milyen növényeket termeszt, 

a John Deere W-sorozatú kombájnok 

lehetővé teszik az Ön számára, hogy 

teljes potenciállal takaríthassa be azokat 

– az Ön által igényelt hatékonysággal, és 

a kívánt magas szem- és 

szalmaminőségben.

A magleválasztás a csépléssel 

kezdődik: az anyagszőnyeg 

keresztülhalad az első és második dobon 

ill. első és második kosáron, folytatva 

útját a meredek 11-lépcsős 

szalmarázóhoz. A szalmarázók fölött 

elhelyezett Power Separator (vezérelt-

ujjas magleválasztó dob, opció) fésüli a 

szalmaszőnyeget, kiszabadítva a 

bennrekedt gabonaszemeket, hasonlóan 

a John Deere ujjas-magleválasztású 

gépek ujjaihoz. Mivel a nagyteljesítményű 

tisztítószerkezet kifújja a szemetet és a 

töreket, több tisztamag kerül a 

magtartályba, és nagyobb jövedelem az 

Ön zsebébe.

Teljesítmény kompromisszum nélkül. 

Ez a titka az új John Deere W-sorozatú 

kombájnoknak. 

A W-magleválasztási 
technológia előnyei



9

Kisebb teljesítményigény. 
A továbbfejlesztett cséplőrendszer 
jellemzője az extra-nagy cséplődob, 
mely nagy lendülettel kezdi a cséplést.

Tisztább gabona. A jól bevált előtisztító, a 
továbbfejlesztett 11-lépcsős szalmarázó és az 
innovatív Power Separator (hajtott magleválasztó, 
opció) kombinációja hatékony magleválasztást és 
tisztább gabonát eredményez.

Több gabona a magtartályban. A Power Separator 
(hajtott magleválasztó, opció) átfésüli a 
szalmaszőnyeget, hogy kiszabadítsa a bennrekedt 
gabonát, melyet más gépek elszórhatnak.

Egyetlen karral kapcsolható a vágóasztal 
minden elektromos és hidraulikus csatlakozója 
a ferdefelhordóhoz, és ezzel a mechanikus 
rögzítőcsapok is záródnak.

Kimagasló használtgép-érték. A John Deere 
kombájnok igen jól tartják árukat … méltányolni fogja, 
ha újra akarja cserélni használt John Deere kombájnját.

nélkül. 
Automatikus kombájnbeállítás. Az Automatikus 
kombájnbeállítással a kezelő 16 növényre vonatkozó 
gyári beállítás közül választhat; a rendszer beállítja a 
dobfordulatot, a szelelőfordulatot, a cséplőhézagot, 
továbbá az opcionális elektromos rostaállítással 
rendelt gépeknél a törek- és szemrosta beállításait. 
A gyári értékeken finombeállításokat végezhet vagy 
akár 5 növényre vonatkozó saját beállítást 
programozhat be.

Megnövelt LE-teljesítmény. Menjen fel meredek 
lejtőkön, akár tele magtartállyal, a nagyobb LE-
teljesítményeknek köszönhetően. 

Nagypontosságú nedvességmérő. Gyorsabban, 
pontosabb eredményt kap nedvességmérőnkkel, mely 
a magtartályban helyezkedik el. Annyira pontos, hogy 
új tábla kezdését követően másodperceken belül 
megtudhatja a nedvességtartalmat és eldöntheti, 
hogy folytatja az aratást vagy nem.

John Deere AutoTrac automatikus nyomkövetés. 
A kormány fogása nélkül működő műhold-alapú 
nyomkövető rendszer azt jelenti, hogy Önnek csak a 
táblavégi fordulóknál, ill. akadályok elkerülésekor kell 
kormányoznia. Az AutoTrac megszünteti a részben 
kihasznált asztallal vágott fogások okozta 
időveszteséget.

John Deere Harvest Smart automatikus 
terhelésszabályzás. A HarvestSmart rendszer 
automatikusan szabályozza az anyagáramot, amíg a 
kombájn vagy maximális áteresztőképességgel vagy 
az Ön által választott veszteségszinten üzemel. 
A HarvestSmart rendszert az AutoTrac-kel együtt 
használva, a kombájn majdhogy nem saját magát, 
csúcsteljesítménnyel üzemelteti óráról órára, napról 
napra.

John Deere HeaderTrak rendszer folyamatosan méri 
és állítja a vágóasztal – talaj távolságot, egyenletes 
tarlómagasságot biztosítva még egyenetlen terepen is.

Opcionális külső kamerák, fülkébe szerelt színes 
monitorral. A hátulra és az ürítőcsigára szerelt 
kamerák, a fülkén belüli színes monitorral, képet 
adnak a maradvány terítési szélességéről, és az 
ürítésről.

•

•

•

•

•

•

•

A W-sorozat jellemzői
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A W-sorozatú magleválasztás 
előnyei:

4. FÁZIS
A John Deere Power Separator ugyanazt a 
„meghúz és elenged“ eljárást alkalmazza, 
amit az ujjas-dobos magleválasztású 
(C-sorozatú) kombájnok. Ahogy a 
szalmarázóládák betétei fölött halad a 
szalma, az ujjak fésülik az anyagszőnyeget, 
és utat nyitnak a tisztítószerkezet felé a 
bennrekedt gabonaszemeknek. A Power 
Separator ujjai átfésülik a szalmaszőnyeget, 
felgyorsítják a gabonát és fellazítják a 
szalmaréteget. Ideális nagy terméseknél és 
sűrű anyagban.

3. FÁZIS
A hosszú szalmarázóládák még a nehezen 
aratható növényekben is kiváló 
magleválasztást végeznek, mindezt óvatos 
szalmakezeléssel és kisebb 
energiafelhasználással. A legjobb megoldás 
sokféle növény változatos körülmények 
közötti betakarítására. A betétek kialakítása 
még több gabonaszem megmentését teszi 
lehetővé.

2. FÁZIS
A nagy átmérőjű utóverő (második dob) kiváló 
anyagkezelést és további magleválasztást 
biztosít, míg a második kosár növeli a 
magleválasztó felületet. A második kosár 
szintén beállítható a növények és betakarítási 
körülmények széles körére.

1. FÁZIS
A nagytömegű cséplődob, és a nagy átfogási 
ívű kosár cséplőfelülete könnyen beállítható, 
hogy eredményesen működjön a 
betakarítandó növények és betakarítási 
körülmények széles körében. A termény és 
a dob sebességkülönbsége már kezdetben 
intenzív magleválasztást eredményez.

A magleválasztó-felület teljes hosszában 

a gabona leválasztására szolgál

A teljes anyagáramlási felület cséplésre 

és magleválasztásra szolgál 

(maximalizált teljesítmény) 

Kiváló gabona- és szalmaminőség 

•

•

•

Alacsony fajlagos teljesítményigény, 

kisebb üzemanyag-fogyasztás

Egyszerűbb beállítások, könnyű a 

maximális teljesítmény finombeállítása

Könnyű egyik növényről a másikra váltani

•

•

•

Négy-fázisú W-sorozatú magleválasztó rendszer: Teljesítmé
Hogyan érik el a W-sorozatú kombájnok a 

minden növényben és minden körülmény 

között biztosított teljesítményüket, 

páratlan szem- és szalmaminőséget? 

Úgy, hogy a jól-bevált magleválasztási 

technológiát hatékony innovációval 

ötvözik. 

Kezdjük a szalmarázós 

magleválasztással. Évek óta jól 

bizonyít, és a növények széles körében 

a szalmarázós magleválasztás a 

teljesítmény és a szalma- és 

szemminőség közötti legjobb egyensúlyt 

biztosítja. Ráadásul a John Deere 

W-sorozat magleválasztásához az 

egyedülálló Power Separator (opció) 

társul a 11-lépcsős szalmarázó végénél, 

mely fésüli, lazítja, gyorsítja az 

anyagszőnyeget, lehetővé téve a 

bennrekedt gabonaszemek számára, 

hogy kiválasztódjanak a szalmából. Ez a 

kombinált magleválasztás legyőzhetetlen 

teljesítményt biztosít a növények és 

körülmények lehető legszélesebb 

körében.

John Deere előnyök 
•  Univerzális magleválasztás a növények és 

körülmények széles körére; kiváló a 
bérvállalkozóknak

•  Magabiztosan megbirkózik nagy hozamú 
és nedves terményekkel is

•  A fejlett szalmarázós és az egyedülálló ujjas 
magleválasztás minimális szemveszteséget 
és kiváló szalmaminőséget eredményez

W-sorozatú magleválasztás



11

ny minőséggel ötvözve

Egy kar segítségével a második kosár 
felemelhető, hogy agresszíven csépelje a 
nehezen-csépelhető növényeket, vagy 
szárazságban, törékeny növényben vagy 
hosszúszalmájú növények betakarításakor 
leengedhető, a szalmatörés csökkentése 
végett.

A kőfogó-vályú megvédi a dobot és a 
kosarat. Egy karral könnyen nyitható és 
teljesen kiüríthető.

A cséplődob alapkivitelben 475-1030 f/perc 
fordulatszám-tartományban forog, mely 
aprómagvak, ill. nedves kukorica 
betakarítására ideális. Az opcionális két-
fokozatú dobhajtás egy kisebb fordulatszám-
tartománnyal is rendelkezik (240-510 f/perc), 
amely nagymagvú növények, mint a száraz 
kukorica, borsó, bab cséplésére használható. 
Alacsonyabb tartományba kapcsolni egyszerű 
és könnyű.

Karral működő toklászoló-lemezek: 
alapkivitel mind a három kosártípusnál.

A PosiTorq hajtás érzékeli a 
forgatónyomaték-igényt, majd 
szíj-csúszás nélkül átadja a 
szükséges erőt. A dobfordulat 
állandó marad. Az ékszíj 
élettartama jelentősen megnő.

Az Automatikus Kombájn 
Beállítás (ACA) segítségével 
egyik növényről a másikra váltani, 
vagy finombeállításokat végezni 
kényelmesen a fülkéből lehet. 
Az ACA mindegyik modellbe 
rendelhető.
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Két dolog van, amit a kombájn 

tisztítószerkezetének tudnia kell: 

kitisztítani a terményt, és minimális 

beállításokkal üzemelni úgy, hogy az a 

kezelőtől minimális figyelmet igényeljen. 

A QuadroFlo tisztítószerkezet mindkét 

feltételt teljesíti, a jól-bevált technológia 

és az innováció kombinálásának 

köszönhetően. Először a jól-bevált 

előtisztító a pelyva közel 25%-át 

eltávolítja, még mielőtt a termény 

a tisztítószerkezethez érne. A 

tisztítószerkezet négy ventillátora 

gondoskodik a maradék szemét 

eltávolításáról. Amikor módosítani kell 

a beállításokon, az gyorsan és könnyen 

elvégezhető.

John Deere előnyök 
•   A jól bevált John Deere QuadroFlo 

tisztítószerkezet nagy tisztítási teljesítménye 
tiszta, kiváló minőségű magmintát biztosít 

•  A könnyű és gyors beállításokkal a tisztítási 
teljesítmény gyorsan adaptálható a 
növényekhez és körülményekhez

Jól bevált előtisztító. A tisztítás nagy lépéssel indul: nagy 
sebességű levegő áramlik át az előtisztítón, hogy a pelyvát és 
a töreket felemelje és eltávolítsa a gabonaréteg alsó részéből. 
Valójában a pelyva 25 százalékát az előtisztító fújja ki. 
A gabonának kb. 1/3-a előre leválasztódik és közvetlenül 
a tisztamag-csigára hullik, csökkentve a törek- és szemrostára 
jutó gabona és pelyva mennyiségét.

A nagy teherbírású szállítócsigák még 
nagy gabonatömegekkel is könnyedén 
megbirkóznak, egyenletes rostaterhelést 
biztosítanak a hatékony tisztítás érdekében. 
E csigák különösen előnyösek, ha lejtős 
területen; nedves körülmények között, vagy 
sokfajta növényben végez betakarítást.

A nagy teherbírású szállítócsigák még nagy gabonatömegekkel is 
könnyedén megbirkóznak, egyenletes rostaterhelést biztosítanak a 
hatékony tisztítás érdekében. E csigák különösen előnyösek, ha lejtős 
területen; nedves körülmények között, vagy sokfajta növényben végez 
betakarítást.

Törekrosta/szemrosta. Mire a gabona és az 
egyéb maradványok a törek- és szemrostához 
érnek, a szalma és törek nagy része már 
eltávozott. A leválasztott gabona a törek- és 
szemrostán keresztül könnyedén tisztul meg.

Fejlett, könnyen beállítható tisztítórendszerW-sorozat: Tisztítás
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Az erősített hidak a síkvidéki modellek teherhordó 

képességét biztosítják, így a magtartály teljes térfogatát 

kihasználhatja 

Mivel a fülke vízszintben marad, nem kell egész nap 

a gravitációval küzdenie. A betakarításra koncentrálhat, 

kevesebb stresszel és fáradtsággal dolgozhat

A mellső kerekeket terhelő tömeg egyenletes 

eloszlása fokozott talajtapadást és biztonságot 

eredményez

•

•

•

HillMaster oldalirányú lejtőszintezés

Arasson azonos teljesítménnyel a 

lejtőkön, mint síkvidéken. A Hillmaster 

lejtőszintezés érzékeli a lejtő változásait 

és automatikusan a teljes kombájntestet 

vízszintben tartja 15 százalékos 

oldallejtésig. A SlopeMaster rendszerrel 

együtt, mely a síkvidéki teljesítményt 

7%-os lejtésig tartja fenn, ill. az új 

nagyobb LE-teljesítményű John Deere 

motorokkal, a HillMaster rendszer 

22%-os oldallejtésig teszi lehetővé a 

teljesítménycsökkenés nélküli aratást. 

A magtartályt teljesen fel tudja tölteni, 

így kevesebb ürítési megállásra van 

szükség. Ráadásul, mivel a fülke 

vízszintben marad, nem kell egész nap a 

gravitációval küzdenie. A betakarításra 

koncentrálhat, kevesebb stresszel és 

fáradtsággal dolgozhat.

John Deere előnyök 
•  A HillMaster automatikus lejtőszintező 

rendszer 15%-os oldallejtésig az egész 
kombájntestet vízszintben tartja, így 
oldallejtőn is síkvidéki teljesítménnyel 
dolgozhat 

•  A SlopeMaster rendszerrel együtt 22%-os 
oldallejtésig nem csökken a teljesítmény, 
kevesebb az ürítési megállás, és kisebb 
a veszteség

HillMaster: Síkvidéki teljesítmény 22%-os lejtőn

Két pár mechanikus 
érzékelő, (egy-egy pár a 
vágóasztal mindkét oldala 
alatt), folyamatosan méri a 
vágóasztal-talaj 
távolságot. Elülső 
elhelyezkedésük gyors 
reakciót biztosít.

A HeaderTrak monitor a 
beállított vágóasztal-
funkciók kijelzésére 
szolgál: aktív visszaállás 
gomb, HeaderTrak 
üzemelési mód, 
tarlómagasság vagy 
talajnyomás, 
motollapozíció visszaállás 
és az asztal dőlésszöge.

Az 1-es visszaállás gomb 
beprogramozható, hogy az asztal 
visszaálljon egy előreprogramozott 
magasságba, azon növényeknél, 
ahol magas tarlót hagyunk. Ideális 
repce- vagy napraforgó-aratáskor 
ill. a tábla végén az asztal 
felemelésére.

A 2-es visszaállás gomb egy 
előzetesen beállított 
tarlómagasság fenntartására 
használható, pl. álló gabonában, 
ekkor a mechanikus érzékelők a 
talajt érintik.

A 3-as visszaállás gomb 
beprogramozható, hogy 
fenntartson egy előzetesen 
beállított vágóasztal talajnyomást, 
a tökéletes talajkövetés 
érdekében, dőlt állományban.

A HeaderTrak rendszer 
segítségével, egyenletes 
tarlómagasság tartható fenn a 
vágóasztal teljes szélességében, 
még dombos vagy egyenetlen 
terepen is. Nincs földtolás, még 
akkor sem, ha a talajhoz közel, dőlt 
terményt vág. Ráadásul nagyobb 
haladási-sebességgel dolgozhat, 
és több termény kerülhet a 
magtartályba, magabiztosan 
dolgozhat éjszaka, vagy poros 
körülmények között.



14

Egyensúlyban a motor és a kombájn teljesítménye.
Nem sokat érne a kiváló cséplő, 

magleválasztó és tisztító teljesítmény egy 

megbízható motor nélkül, mely az egészet 

hajtja. Ezért hajt minden John Deere W-

sorozatú kombájnt egy megbízható, 

üzemanyag-hatékony, Tier III emissziós 

normának megfelelő John Deere 

PowerTech Plusz motor, mely a nagy-

nyomatékú menethajtáshoz kapcsolódik. 

A nagyfokú megbízhatóságon túl a 

John Deere motorok olyan használható 

LE-t biztosítanak, melyhez extra teljesítmény 

párosul, ami ürítéskor vagy egyéb 

nagyteljesítményt igénylő alkalmazásokkor 

áll rendelkezésre. További jellemzőjük a 

változó-geometriájú turbó-feltöltő és a 

kipufogógáz visszavezetés a tisztább, 

használhatóbb teljesítményért.

John Deere előnyök
•  A John Deere PowerTech Plus motorok 

tökéletes egyensúlyt biztosítanak a nagy 
teljesítmény, az üzemanyag-takarékosság és 
a híres John Deere megbízhatóság között

•  A változó-geometriájú turbó-feltöltő és 
a kipufogógáz visszavezetés a tiszta, 
használható teljesítményt biztosít

A forgatónyomaték-görbék a motor 
alkalmazásának megfelelőek. Az elektronikus 
vezérlésű John Deere motorok a nehéz 
körülmények közötti teljesítmény fenntartására 
extra lóerőt biztosítanak. További, maximum 
17 LE áll rendelkezésre ürítéskor.

PowerTech Plusz motorok
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A lecsukható, nagy-teljesítményű 
töltőcsiga a magtartály-fedelekkel 
van összekapcsolva. A könnyebb 
közlekedés és tárolás érdekében 
csökkenti a kombájn teljes 
magasságát.

Nyissa ki a magtartály-fedeleket 
kényelmesen, az ülésben ülve.

Az opcionális kamerák és a 
fülkébe szerelt színes monitor 
tiszta képet ad az ürítésről; 
a hátulra szerelt kamerával pedig 
a maradvány terítési szélessége 
kísérhető figyelemmel.

A nagypontosságú 
nedvességmérő a magtartályban 
helyezkedik el, hogy gyorsabb, 
pontosabb eredményt biztosítson.

MODELL MAGTARTÁLY HASZNÁLHATÓ LE ÜA. TARTÁLY TÉRFOGAT

W540 8000 l 255 800 l

W550 8000 L/10000 l* 290 800 l

W650 8000 l 320 800 l

W660 8000 / 11000 l 350 800 l
A John Deere motorok akkor szolgáltatják a tartalék nyomatékot és teljesítményt, 
mikor a motorfordulat a névleges alá süllyed. A magleválasztó fordulata, 
különböző magtartály-telítettség, és egyenetlen terep estén is állandó marad.
(*Csak síkvidéki kivitelnél)
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Az erős szelek vagy lejtők szórásképre gyakorolt hatásának 
ellensúlyozására, a speciális terelők beállíthatók (elektromosan 
a fülkéből), hogy a szecskát a gép vagy a jobb, vagy a bal 
oldalára koncentrálják.

Mostantól a töreket a szalmával együtt terítheti 
szét, ugyanazzal a szecskázóval. A gép a töreket 
befújja a szecskázóba, majd a szecskázott szalmával 
együtt egyenletesen elteríti. Nincsenek többé halmok 
a táblán… csak sima, egyenletes maradványréteg.

Válassza az ikertárcsás törekterítőt, hogy a töreket 
egyenletesen, teljes asztalszélességben elteríthesse. 
Amennyiben a szél, vagy a lejtők befolyásolják a 
törekterítő munkáját, a töreket a szalmaszecskázón 
keresztül az egyik vagy a másik oldalra lehet irányítani.

Egy karral állítható a szecskaterelő.
Ettől nem is lehetne könnyebb.

Szélkompenzálás: a szalma több mint 50%-át az egyik oldalra irányítja

John Deere maradványkezelés minden technológiához
Nem számít mi a célja – apróra 

szecskázott és egyenletesen elterített 

szalma és törek, vagy kiválóan formázott, 

bálázható rend – az új John Deere 

W-sorozatú kombájnok olyan 

maradványkezelési rendszerrel állnak 

rendelkezésére melyek kielégítik igényeit.

A normál szalmaszecskázó még széles 

vágóasztalok használatakor is 

egyenletesen teríti el a szecskázott 

szalmát. Az ikertárcsás törekterítő (opció) 

lehetővé teszi, hogy a töreket 

egyenletesen teríthesse el. Ha még több 

opcióra vágyik, válassza a Prémium 

szalmaszecskázót, mellyel a törek és a 

szalma együttesen rakható rendre, vagy 

akár a törek szétterítésével egyidejűleg a 

szalma rendre rakható.

Bármelyik rendszert is választja, 

megbízható, hatékony teljesítményt kap 

és könnyen elvégezhető beállításokat 

tapasztal.

John Deere előnyök 
•  Maradványkezelési opciók széles köréből 

választhat igényének megfelelően: 
szecskázás, törekterítés vagy rendképzés

•  Prémium szalmaszecskázónkkal a törek és a 
szalma együttesen rakható rendre, vagy a 
szalma rendrerakásával egyidejűleg a törek 
szétteríthető

W-sorozat: maradványkezelés
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A Prémium szalmaszecskázóval kétféleképpen 
lehet rendet képezni. Egy karral lehet váltani aközött, 
hogy a töreket két oldalra kifújja, vagy belefújja a 
rendbe.

Rakja rendre a töreket a szalmával együtt. 
Ideális azon gazdaságoknak, amelyek az összes 
mellékterméket együtt akarják összegyűjteni 
(például azoknak, akik a mellékterméket tüzelési 
céllal bálázzák).

Terítse el két-oldalra a töreket, és egyidejűleg rakja 
rendre a szalmát. Azon gazdaságoknak ajánlott, akik 
bálázzák a szalmát.

A Prémium szalmaszecskázóval kétféleképpen lehet rendet képezni

Állítsa be manuálisan a szecskaterelőt egy 
kar segítségével, vagy válassza az opcionális 
elektromosan vezérelt rendszert (olyan, mint 
a Prémium szalmaszecskázónál).

Az ikertárcsás törekterítő független hidraulikus 
hajtással rendelkezik, a szélesebb, egyenletesebb 
szórás érdekében. Nincsenek szíjak, melyeket 
állítani kellene, semmilyen karbantartást nem 
igényel.
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A több mint 5,2 m2 üvegfelület széles, akadálytalan kilátást enged 
a ferdefelhordó elejére, a vágóasztal teljes szélességére, a tarlóra 
és a kombájn oldalaira.

Az alapkivitelű dönthető és 
teleszkópos kormányoszlop 
kiválóan igazodik a vezető 
magasságához és vezetési 
szokásaihoz.

A bevált oktatóülés 
kényelmes ülőhelyet 
biztosít új kezelők 
betanításakor.

A ClimaTrak automatikus 
légkondicionálóval beállíthat egy 
hőmérsékletet, melyet az automatikusan 
fenntart.

A kényelmes, 
ergonómikus vezetőülés 
négy irányba állítható. Az 
állítható háttámla megfelelő 
támasztást biztosít a hátnak.

Az opcionális fülkébe szerelt monitor és a 
külső kamerák képet adnak arról, hogy mi 
van a kombájn mögött, ill. az ürítő-csigáról 
és a szállító járműről.

Kényelem. Ergonómia. Páratlan kezelhetőség. Ez a John Dee
Az egész napot a kombájn fülkéjében tölti. 

Minden fülkét, annak opciót, beállításait 

úgy alakítjuk ki, hogy Ön számára a 

kombájn kezelése olyan kényelmes legyen 

amennyire csak lehetséges.

Először is a hatalmas üvegfelületek 

szinte akadálytalan kilátást biztosítanak 

előre és két-oldalra, míg az opcionális 

fülkébe szerelt monitor képet ad arról, 

hogy mi van a kombájn mögött ill. az 

ürítés folyamatáról. A sarokoszlop 

monitorok minden olyan információról 

tájékoztatják, melyre szüksége van ahhoz, 

hogy a kombájnfunkciókat megfelelően 

üzemeltethesse. Egy sor további beállítási 

lehetőség megkönnyíti, hogy a fülkét 

kényelmének megfelelően állíthassa be.

W-sorozat: Fülke és kezelőszervek

John Deere előnyök
•  A tágas, jóltervezett fülke kiváló kilátást, 

könnyű kezelést és egésznapos kényelmet 
biztosít 

•  Az egyszerű, logikus elrendezésű 
kezelőszervekkel könnyebb az új kezelők 
betanítása és jobb eredmények elérése

•  A multifunkciós menesztőkarral a 
leggyakrabban használt funkciók 
gombnyomásra kezelhetők, így kisebb 
stresszel és fáradtsággal dolgozhat
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A praktikus hűtőrekesz elegendő helyet biztosít 
két 1,5 literes palack és az ebéd számára.

Az infravörös halogén vagy az opcióként 
rendelhető xenon lámpák, – melyek kétszer 
akkora fényt bocsátanak ki, mint a normál 
lámpák, – páratlan éjszakai megvilágítást 
biztosítanak.

Az oldalvilágítás segít azonosítani a kombájn 
oldalánál lévő akadályokat, fordulás ELŐTT. 
Nagyon praktikus, a következő fogásba való 
beálláskor.

ere.

A vezérlőszervek logikus elrendezésűek, 
könnyen megérthetők,- és kézre esnek. 
Az új érintőkapcsolókkal könnyebb a 
kombájn teljesítményének finombeállítása. 
A kapcsolókkal pontosan beállítható a 
cséplődob- és ventilátor-fordulat valamint 
a cséplőhézag. A kartámasz konzolja fel/le, 
előre/hátra állítható, éppen oda, ahová 
Ön szeretné.

A vágóasztal 
visszaállás 
gombokkal 
gyorsan, 
menetközben 
válthat a három 
előre beállított 
vágási mód 
között.

Két nagy 4-pozíciós kapcsoló 
teszi lehetővé a vágóasztal- és 
motolla-funkciók azonnali és 
könnyű vezérlését. A jobboldali 
kapcsoló az asztal emelését, 
süllyesztését és harántbillentését 
(opció) irányítja. A baloldali a 
motolla süllyesztését és előre/
hátra mozgatását vezérli.

A vészleállító kikapcsolja a 
vágóasztal és az ürítőcsiga 
hajtását és megállítja az 
ürítőcsiga elfordulását.

Ez az 5-állású kapcsoló az 
ürítőcsiga nyitását vezérli. 
Segítségével a csiga manuáli san 
a kívánt pozícióba állítható, 

vagy automatikusan teljesen 
kinyitható ill. behajtható.

Az Automatikus Kombájn Beállítás (ACA) 
a cséplőhézag, a tisztítóventilátor- és 
cséplődob-fordulat, valamint a rosták (opció) 
teljesen automatikus beállítását teszi lehetővé. 
Az ajánlott törek- és szemrosta beállításokat 
szintén megadja. Beállítására a kijelző 
nyomógombjai (ld. a képen) vagy a 
CommandArm konzol megfelelő gombjai 
használhatók. Az ACA optimális 
kombájnteljesítményt biztosít, egészen a 
kezdetektől, még tapasztalatlan kezelőkkel is.

A HeaderTrak monitor oszlopdiagramja 
vizuális képet ad a relatív vágási magasságról. 
A vágóasztal-visszaállás beállítási módja a 
bal-alsó sarokban látható. A kijelző jobboldalán 
lévő gomb a vágóasztal helyzetét mutatja, 
ha a kombájn fel van szerelve a HeaderTrak 
harántbillenő rendszerrel.

A VisionTrak monitor kijelzi a tisztítószerkezet 
(baloldali oszlopdiagram) és a magleválasztó 
(jobboldali oszlopdiagram) veszteségét külön-
külön vagy együtt, ezáltal segít beavatkozni 
azok csökkentésébe. A vízszintes diagram a 
visszahordott kalász mennyiségét mutatja. 
Sokkal tisztább képet kap a tisztítószerkezet és 
a magleválasztó veszteségeiről, hogy 
hatékonyan csökkenthesse azokat.

A hármas-kijelzésű monitor három funkció 
egyidejű megjelenítésére alkalmas. A haladási 
sebesség mellett (amit állandóan mutat a felső 
sorban), választhat a motorfordulatszám, a 
cséplődob-fordulat, a cséplőhézag és a 
ventilátor-fordulatszám közül. Bármikor 
megérinti, vagy állítja bármely kijelzett 
kombájnfunkciót, az automatikusan megjelenik 
az alsó sorban.
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i-sorozat: maximális teljesítmény

Intelligens előnyök
•  A W-i-sorozatú kombájnok akár  23%-kal 

növelik a területteljesítményt

•  Az AutoTrac rendszerrel kevesebb fáradtság-
gal arathat

•  A HarvestSmart magas szinten tartja a 
kombájn teljesítményét

Növelje területteljesítményét akár 23%-

kal*. Az új W-i-sorozatú kombájnok intelli-

gens innovatív és integrált opciócsomaggal 

is rendelhetők, mint: az AutoTrac automa-

tikus nyomkövetés, a HarvestSmart auto-

matikus terhelésszabályzás, a HarvestDoc 

automatikus szántóföldi adatgyűjtés. 

A HarvestSmart folyamatosan állítja a 

kombájn haladási sebességét, míg vagy a 

gép teljesítményének maximumát vagy az Ön 

által beállított szemveszteséget el nem éri.

Az AutoTrac műholdjelek alapján, 

csökkentett átfedésekkel kormányozza a 

kombájnt, ezáltal azt biztosítja, hogy 

minden fogást ill. minden menetet tele 

vágóasztallal fejezzen be, növelve a 

kombájn területteljesítményét.

A HarvestDoc automatikusan gyűjt 

minden betakarítási adatot, mint pl. a 

hozam, a nedvességtartalom, a későbbi 

dokumentálás és elemzés céljából.

Mindezekkel akár 23%-kal* növelheti 

területteljesítményét.

* A Weihenstephan Egyetem közreműködésével 
(2006) végzett mérések azt mutatták, hogy 
együttesen használva az AutoTrac-et és a 
HarvestSmart-ot Capacity (Teljesítmény) 
üzemmódban, akár 23%-kal nagyobb teljesítmény 
(tonna/órában kifejezve) érhető el manuálisan 
kormányzott és üzemeltetett géphez képest.

A nagypontosságú, magtartályba szerelt 
nedvességmérőnek gyorsabb a feltöltési- és 
a ciklusideje, mely még pontosabb 
nedvesség-meghatározást biztosít. Olyan 
pontos, hogy új tábla kezdését követően 
másodperceken belül megtudhatja a 
nedvességtartalmat és eldöntheti, hogy 
folytatja az aratást vagy nem.

A HarvestSmart rendszer 
beállításai a sarokoszlop 
monitorról olvashatók le.

Nedvesség- és hozammérő rendszerrel felszerelni a 
kombájnt a legolcsóbb módja annak, hogy a táblán 
belüli hozam- és nedvességeltéréseket 
megismerhessük. A HarvestDoc hozamtérképező 
rendszer az előzőeken túl a táblán mért adatokat 
egy PC-kártyára rögzíti. Személyi számítógépen az 
adatokból hozamtérképek, összesítők és jelentések 
készíthetők. Pontosan azok az információk, 
amelyekre azért van szüksége, hogy olyan terményt 
állítson elő, mely bizonyítottan megfelel a minő ség-
biztosítási rendszerek követelményeinek. 

Intelligens – Innovatív – Integrált

W-i-sorozatú kombájnok
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Integrált megoldások AMS

A John Deere precíziós gazdálkodási 

termékeit és szolgáltatásait úgy tervezte, 

hogy segítsenek az információk jobb 

hasznosításában, a gépek jobb 

kihasználásban és a jövedelmezőség 

fokozásában. 

Minden integrált megoldás a közös 

komponenseken alapszik, melyek: a 

StarFire iTC antenna és a GreenStar 2 

kijelző.

A StarFire iTC antenna a globális 

helymeghatározó rendszer (GPS) műhold 

jeleit ill. a a John Deere StarFire 

korrekciós hálózat jeleit veszi, hogy a 

szántóföldön a pontos pozíciót tudja 

megadni.

A GreenStar 2 kijelző az előzetesen 

installált GreenStar alapszoftvert is 

tartalmazza, hogy páratlan dokumen-

tációs és navigációs megoldást 

biztosítson. Ezen túlmenően lehetővé 

teszi az Ön számára, hogy ISOBUS 

kompatibilis munkagépeket vezéreljen, ill. 

a gép teljesítményét nyomon követhesse; 

négy funkciót egy monitorba kombinál.

A GreenStar 2 kijelző funkcióinak 

további bővítésére Software Pro modulok 

kaphatók. A StarFire iTC antenna 

pontossága az Ön speciális igényeire 

szabható. A közös alkatrészek könnyen 

egyik gépről a másikra áthelyezhetők, 

ezzel teljesen integrált, intelligens és 

innovatív agrármenedzsment megoldá-

sokat nyújtanak.

AutoTrac. Az AutoTrac automatikus 
nyomkövetés precíziós vezetést tesz 
lehetővé, a kormánykerék fogása nélkül 
működik, tökéletes új kezelők számára, vagy 
éjszakai aratáshoz. Minden, amit a kezelő nek 
tennie kell, az akadályok kikerülése ill. a 
táblavégi fordulók.

•  NAVIGÁCIÓ. Ha sok időt tölt a fülkében, vagy ha  

néha gyakorlatlan kezelőre kell bíznia gépét, a 

GreenStar 2 navigációs rendszer beruházása 

visszatérül a kényelmesebb, pontosabb 

üzemeltetésnek köszönhetően. A GreenStar 2 

rendszerrel olyan navigációt választ, amilyenre 

szüksége van – vagy a manuális rendszert, a 

kijelzőn mutatott referenciavonalakkal, vagy a 

teljesen automatikus kormányzást – ill. a 

pontosságot is – 2, 10, vagy 30 centiméter – 

megválaszthatja.

Ráadásul mivel minden új John Deere kombájn 

AutoTrac előkészítéssel rendelkezik, a rendszer 

kiépítése utólag is egyszerű.

•  DOKUMENTÁLÁS. Az új GreenStar 2 kijelző 

tartalmazza az előzetesen installált GreenStar 

alapszoftvert, mely többféle dokumentációs 

eszközzel rendelkezik: használható kombájnnal, 

permetezővel, traktorral, vagy önjáró 

szecskázóval. Az alkalmazások között van a 

kijelzőn ábrázolt és alkalmazás térképezés, 

tábla- és forduló határvonal rögzítés, térkép-

alapú változó mennyiségű kijuttatás, stb.
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Fordítsa értékes idejét 

betakarításra, ne pedig szíjak és 

láncok beállítására. Mire a gabona 

aratásra kész, a kombájnnak is 

készen kell állnia. Ezért térül meg 

egy megbízható, új John Deere 

W-sorozatú kombájn beruházása. 

Amikor eljön a karbantartás ideje, 

kevesebb szíjat, láncot és csövet talál. 

A hozzáférhetőség páratlan. 

Egyszerűen nyissa fel a nagy 

oldalburkolatokat és meglátja, hogy 

minden úgy van elhelyezve, hogy a 

mindennapi karbantartáshoz kéznél 

legyen. 

Szintén kényelmes hozzáférni a 

motorhoz és az erőátvitelhez. 

Egyszerűen másszon fel az új 

visszatolható létrán és lépjen fel a 

széles szervizplatformra.

W-sorozat: Szerviz, karbantartás

A kinyitható szerviz-létra stabil, kényelmes hozzáférést biztosít 
a motorhoz és az erőátvitelhez. Minden, amit ellenőrizni, vagy 
a motornál szervizelni kell, Ön előtt van. Mikor végzett, a létrát 
gyorsan elrejtheti a szervizplatform alá.

Az elektromos vezérlő egység gyors és könnyű diagnosztikát 
tesz lehetővé.

Az áramtalanítókapcsoló, és az akkumulátor talajszintről 
érhetők el.

A szerszámosláda kialakítása könnyű hozzáférést biztosít a 
nagy tárolóhelyhez.

A nagy oldalburkolatok könnyen felemelkednek, kiváló 
hozzáférést biztosítva a fő szervizhelyekhez. Az új 
oldalburkolatok korszerű üvegszálas poliészterből készülnek. 
Könnyebbek és erősebbek, mint a fémlemez oldalburkolatok. 
Ütésállóak, sima, fényes, esztétikus kidolgozásúak.

A sok szervizlámpa jobb látási viszonyt teremt a 
hibakereséshez és szervizhez éjszaka, vagy gyengébb 
fényviszonyok között. A világítás tartalmaz 2 tarlólámpát, 
2 oldallámpát, munkalámpákat a magtartályban és az 
ürítőcsigán, 2 lámpát a rostaszekrényben, fényszórókat és 
oldalsó kereső lámpákat, valamint az opcionális 
szervizlámpákat a kombájn mindkét oldalára, a motortérbe 
és 6 nagy intenzitású infravörös halogén fényszórót.

John Deere előnyök 
•  Nincs napi zsírzóhely: egész szezonban 

jelentősen csökken a karbantartási időigény 

•  A szélesen nyíló burkolatok jó hozzáférést 
biztosítanak a szalmarázókhoz, az ujjas 
magleválasztóhoz, a rostaszekrényhez, 
a motortérhez, és minden fontos 
szervizhelyhez

Könnyű szerviz, több idő a szántóföldön.
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W-SOROZAT SPECIFIKÁCIÓ            MODELL W540 W550 W650 W660
FERDEFELHORDÓ

Vágóasztal visszaforgató telj. (LE) mech. / hidr. kapcsolt 80 80 80 80

Harántbillenés – síkvidéki – normál, opc. (fok) ± 4 ± 4 ± 4 ± 4

Harántbillenés – HillMaster (hegyi kiv.) – opc. (százalék) ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Függőleges dőlés (asztalbillenés) – alapkivitel (fok) ± 9 ± 9 ± 9 ± 9 

CSÉPLŐDOB

Cséplődob átmérő (mm) 660 660 660 660

Cséplődob szélesség (mm) 1400 1400 1670 1670

Verőlécek száma 10 10 10 10

Dobfordulat tartomány, alapkivitel (m/sec) 16,4 − 35,6 16,4 − 35,6 16,4 − 35,6 16,4 − 35,6 

Dobfordulat, második fokozat, opció (m/sec) 8,3 − 17,6 8,3 − 17,6 8,3 − 17,6 8,3 − 17,6

DOBKOSÁR

Kosárfelület (m2) 1,05 1,05 1,25 1,25

Kosárlécek száma (aprómag és univerzális kosár) 13 13 13 13

MÁSODIK KOSÁR

Kosárfelület (m2) 0,45 0,45 0,55 0,55

MÁSODIK DOB

Második dob átmérő (mm) 400 400 400 400

Második dob fordulat 1 seb. dobf. arányos 1 seb. dobf. arányos 1 seb. dobf. arányos 1 seb. dobf. arányos

SZALMARÁZÓK

Szalmarázóládák száma 5 5 6 6

Szalmarázó hossza (m) 4,6 4,6 4,6 4,6

Tényleges magleválasztó felület (m2) 8,76 8,76 10,45 10,45

Lépcsők száma 11 11 11 11

POWER SEPARATOR (opció))

Dob átmérő (mm) 410 410 410 410

Ujjak száma, típusa, elhelyezése 15 vezérelt, egyvonalban 15 vezérelt, egyvonalban 18 vezérelt, egyvonalban 18 vezérelt, egyvonalban

Kerületi sebesség (m/sec) 5,2 5,2 5,2 5,2

TISZTÍTÓSZERKEZET

Kettős légáramú tisztítás állítható előtisztító állítható előtisztító állítható előtisztító állítható előtisztító

Ventilátor fordulat tartomámy (f/perc) 750 – 1600 750 – 1600 750 – 1600 750 – 1600

MAGTARTÁLY

Térfogat (l) 8000 8000 / 10000*** 8000 8000 / 11000

Ürítési magasság (800/65 R32-es abronccsal és normál kiömlő-hosszal)

Síkvidéki (cm) 431 431 431 431

HillMaster (hegyi kivitel) (cm) 447 447 447 447

Ürítési teljesítmény (l/sec) 80 80 80 80

MOTOR

John Deere PowerTech, 6 hengeres, turbófeltöltéses, levegő-levegő visszahűtéses, dízel

Motortípus 6068HZ480C 6068HZ482 6090HZ003C 6090HZ003B

Névleges fordulatszám (f/perc) 2400 2400 2200 2200

Maximális teljesítmény aratáskor (ECE R120) (kW/LE)* 191 / 255 217 / 290 239 / 320 262 / 350 

*motorfordulatnál (f/perc) 2300 2300 2100 2100

Üzemanyagtartály űrtartalom (l) 800 800 800 800

MENETHAJTÁS

Erőátvitel típusa 3 sebességes 3 sebességes 3 sebességes 3 sebességes

MÉRETEK**

Tömeg

Síkvidéki (kg) 12720 12580 13530 13620

HillMaster (hegyi kivitel) (kg) 14090 13870 14170 14250

Szállítási magasság (800/65 R32 Michelin abroncsokkal)

Síkvidéki (m) 3,88 3,88 3,88 3,96

Hillmaster (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Szállítási szélesség (m) 650/75R32 3,3 3,3 3,3 3,5

Szállítási szélesség (m) 800/75R32 Good Year 3,5 3,5 3,8 3,8

* A specifikáció és gépépítés külön értesítés nélküli megváltoztatásának joga fenntartva ** Az adatok a specifikációtól függően eltérhetnek   *** Csak síkvidéki kivitelnél rendelhető gyári opció                   Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!



Magyarországon a KITE ZRt. 19 alközpontjában állunk partnereink 

rendelkezésére. Minden John Deere kombájn mögött ott áll a világ egyik 

legerősebb mezőgazdasági gépkereskedelmi hálózata. A John Deere vevőknek 

nem kell aggódniuk afelől, hogy szaktanácsot, megfelelő szervizszolgáltatást és 

háttértámogatást találjanak, mikor arra szükségük van, amikor az idő szűkös, 

mert aratni kell. 

A John Deere által képzett szerviz szakemberek a márkába vetett bizalmat 

azáltal erősítik, hogy a John Deere kombájnok állásideje és karbantartási 

költsége alacsony, melyek magas használtgép értéket eredményeznek. 

Aratási szezonban a John Deere szerviz is ügyeletet tart. A részletekről 

kérdezze kereskedőjét. 

A számítógépes diagnosztika lerövidíti a javítási időt. A ServiceAdvisor 

diagnosztikai rendszer a John Deere szerelők számára azonnali hozzáférést 

biztosít az Ön kombájnjának elektronikájához, és javaslatot tesz a szükséges 

lépésekre, bármilyen probléma kijavításához, majd visszaállítja a gépet munka-

kész állapotba. 

Alkatrész-biztosítás 24 órán belül. A John Deere kereskedők az Ön 

számára szükséges kopóalkatrészek többségét készleten tartják 

alkatrészraktárukban. Az egész világra kiterjedő számítógépes-nyilvántartású 

alkatrészkészlet lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy még nehezen 

beszerezhető alkatrészeket is gyorsan – többnyire 24 órán belül – találni, és 

rendelni tudjanak. 

Több mint egy kombájngyár. Jöjjön el kombájngyárainkba Zweibrückenbe, 

vagy Molinba, ahol a teljesen új kombájn összeszerelő-sort, ill. olyan embereket 

talál, akik ugyanolyan elkötelezettjei a mezőgazdaságnak, mint Ön.

Ezt a prospektus a világ összes országa számára állították össze. Ezért általános 
információkat, képeket és leírásokat tartalmaz; egyes illusztrációk és szövegek 
olyan finanszírozással, hitellel, biztosítással, termék opciókkal és tartozékokkal stb. 
kapcsolatos információkat tartalmazhatnak, amelyek NEM VEHETŐK IGÉNYBE ill. 
NEM KAPHATÓK minden régióban. KÉRJÜK, KÉRDEZZE KERESKEDŐJÉT A 
RÉSZLETEKKEL KAPCSOLATBAN. A John Deere fenntartja a jogot az ezen 
kiadványban szereplő termékek specifikációjának és kivitelének értesítés nélküli 
változtatására. A John Deere zöld és sárga színkombinációja, az ugró szarvas 
szimbólum, és a John Deere a Deere & Company védjegyei. ERŐNK A MEGBÍZHATÓSÁG Y
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Páratlan szerviz- és alkatrészellátás 

„Kedvező finanszírozási feltételek“
John Deere kereskedője széleskörű finanszírozási lehetőségekkel áll 
rendelkezésre. Finanszírozás a vevő igényeire szabva. Kérdezze 
John Deere kereskedőjét a részletekről.

www.JohnDeereInternational.com

Intelligens szerviz és 
háttértámogatás

Mezőgazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Zártkörűen

Működő Részvénytársaság
Tel: +36 54 480-401


