6R SERiSi
Büyük Modeller

Hafif. Güçlü. Akıllı.
Co N N E

C TI V IT
IN S ID E Y
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Hafif.
Güçlü.
Akıllı.
John Deere için "yeterince iyi" olmak hiçbir zaman tek başına
yeterli olmamıştır. Yeni 6R Serisi traktör ürün gamımız, bu
felsefemiz için mükemmel bir örnek teşkil ediyor.

Yeni üst sınıf modellerimiz 6230R ve 6250R, 9,3 ton ağırlık ve 300 hp'ye kadar
performans ile hem hafif hem de güçlüler. Bu ağırlık sınıfındaki başka hiçbir
traktör bu seviyede bir güç sağlamıyor. Karayolunda sürülebilirlik ve çekme
gücünü yeni bir seviyeye yükselten bir kombinasyondan söz ediyoruz. Bunun
da ötesinde, etkileyici derecede akıllı olan bu modeller yeni John Deere
CommandPRO kumanda kolu aracılığıyla üstün ergonomi ve zahmetsiz kontrol
sunuyor.
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bağlantı içinde

üstün kabin tasarımı

CommandPRo

autoTrac, JDlink ve Manure
Sensing gibi tüm Tarımsal
Yönetim çözümlerini
mümkün kılar

3,33 m³ geniş hacim,
71 dB(a) düşük gürültü
seviyesi ve 20 lED
sayesinde maksimum
konfor ve görüş alanı

Sınıfının en iyisi ergonomik
yapı, sürüş stratejisi ve
yeniden yapılandırılabilir
kontroller*

1

2

Olağanüstü güç
yoğunluğu
300 hp'ye kadar (ıPM ile),
9,3 ton araç ağırlığı ve
15 ton maksimum izin
verilen ağırlık. Bu ağırlık
sınıfının en güçlüsü

3

4

Rakiplerinden önde
6R Serisi, etkileyici performansa ve karayolu kapasitesine sahip yeni üst
sınıf modellerle zenginleşiyor. Tüm 6R traktörler gibi, yeni modeller de
John Deere mühendislerince hassas olarak ayarlanmış Stage IV uyumlu
bir DEF sistemi ile sunuluyor.

–
–
–
–

6250R için 250 hp nominal güç (ıPM ile maks. 300 hp)
Benzersiz güç yoğunluğu (ağırlık başına hp)
175 ile 250 hp arasında 5 geniş şasi model (ıPM ile maks. 223 ile 300 hp arasında)
DEf ile Stage ıV uyumlu

2.800 mm

Model

5.190 mm

6175R, 6195R, 6215R

6230R, 6250R

Ağırlık

nominal Motor beygir
Gücü (97/68EC)
175

223

8,5 ton

195

243

215

259

6175R
6195R
6215R
6230R
6250R

2.900 mm

5.050 mm

9,3 ton

IPM ile Maks. Motor
beygir gücü (97/68 ec)

230

279

250

300

Motor Tipi

şanziman
Seçenekleri

PVS

PowrQuad Plus,
autoQuad Plus,
DirectDrive,
autoPowr

PSS

autoPowr

konfor ve çeviklik
TlS Plus ön aks
süspansiyonu, HCS Plus
kabin süspansiyonu ve
daha az direksiyon eforu
gerektiren Değişken
Oranlı Direksiyon*

5
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üstün hidrolik sistemi

Performans

büyük arka ve ön lastikler

1.500 devirde 160 l/dak
maks. hidrolik akışı*. altı
adete kadar arka seçilebilir
kumanda valfi (SCV)

azami 250 hp nominal
güce, John Deere DPf ve
SCR teknolojilerine sahip
verimli 6,8 l John Deere
motorlar

Maksimum SRı 975 arka
lastikler (205 cm çap) ve SRı
750 ön lastikler

6

7

en geniş şanzıman
portföyü
Yarı otomatik autoQuad
Plus, süper verimli ve güçlü
DirectDrive ya da yüksek
verime sahip kademesiz
autoPowr

8

9

Düşük işletim maliyetleri
Ömür boyu hizmet eden
DPf, %2-3'lük düşük DEf
tüketimi, 750 saat motor
yağı aralığı

10

Maksimum denge
Eşsiz John Deere tam şasi tasarımı, tüm 6R Serisi traktörlerin sağlam
omurgasını oluşturur. Motor ve şanzıman, baskıları ve işletim gürültüsünü
azaltan yalıtım blokları üzerine oturtulmuşlardır. Bir John Deere ön yükleyici
takılması için kusursuz bir platform sunar.

* Yalnızca 6230R ve 6250R
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HİSSEDİLİR BİR
PERFORMANS ARTIŞI

Geniş şasi 6R Serisi traktörler, seri
turboşarjlara sahip ünlü 6,8 l
PowerTech PVS veya PowerTech PSS
motorlarımız tarafından tahrik
edilmektedir. Daha az yakıt tüketerek
talepkar Stage IV emisyon
standartlarını karşılayan bu motorlar,
daha fazla güç üretebilmeleri için
John Deere mühendislerince
geliştirilmiş yeni bir SCR sistemi
kullanılarak revize edilmişlerdir.

SCR

ADC

Fixed

DOC

DPF

VGT

EGR Cooler

Geliştirilmiş PowerTech PSS 6,8 l motor,
üstün sıcaklık yönetimi sağlayan soğutmalı bir
silindir kapağı ve güçlendirilmiş çelik pistonlar
gibi yeni gelişmiş bileşenler sunar; bu sayede
uzun motor ömrü korunurken sıradışı bir güç
yoğunluğu elde edilir.

MOTOR DUYARLILIĞI
Dizel parçacık filtresi (DPF)
yalnızca parçacıkları tutmakla
kalmaz, aynı zamanda daha iyi
hızlanma hassasiyeti için
geçici tepkiyi iyileştirir.

Soğutulmuş egzoz gazı
resirkülasyonu (EGR)

Seçici katalitik
redüksiyon (SCR)

Seri
turboşarjlar

Önemli miktarda soğutulmuş
egzoz gazı gelen temiz hava
ile birleştirilerek yanma
sıcaklıkları düşürülür. Bu
sayede, motordan daha az
azot oksit çıkışı ve daha
verimli zamanlama elde
edilerek hem yakıt hem
de DEF tasarrufu sağlanır.

Azot oksit çıkışını daha da
azaltmak adına, dizel egzoz
sıvısı katalizörde motor egzoz
gazları ile karıştırılır. DEF
tüketimi, dizel kullanımının
yalnızca %2-3'ü kadardır.

Seri turboşarjlar, değişen
yük taleplerini karşılanması
amacıyla daha düşük hızda
tork ve motor duyarlılığı elde
edilmesini mümkün kılar.
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750 saatlik uzun yağ değiştirme aralığı
%2-3 ile DEF tüketiminde yeni referans noktası

PS
1

1.400

280

2

1.200

240

3

1.000

200

2,100

2,000

1.900

1.800

1.700

1.600

80
1.500

400
1.400

120
1.300

600
1.200

160

1.100

800

900

6 silindirli 6,8 l motorlarımızın yüksek güç çıkışı, 2.500 bara
kadar enjeksiyon basıncına sahip ve hassas olarak ayarlanmış
4 supaplı Yüksek Basınçlı Common Rail (HPCR) teknolojisi
sayesinde mümkün kılınmaktadır. 6175R, 6195R ve 6215R
modellerdeki PVS motor, tork eğrisi boyunca performansı ve
verimi sürekli olarak yükselten bir Değişken Geometrili Turboşarj
(VGT) ile donatılmıştır. PSS motorlar (6230R ve 6250R), sabit
kanatçıklı bir turboşarjın oluşturduğu basıncın VGT tarafından
çoğaltıldığı 2 aşamalı bir turboşarj sistemine sahiptir.

6250R

Nm

1.000

Kanıtlanmış teknoloji

Devir
Takviyeli Güç
Takviyeli Tork

Takviyesiz Güç
Takviyesiz Tork

Akıllı Güç Yönetimi (1), nakliye ve PTO uygulamaları için 40 hp ilave güç sağlar.
Düşük yakıt tüketimi seviyelerini güvence altına almak adına, maks. güce (2) ve
maks. torka (3) sırasıyla 1.900 ve 1.600 devirde erişilir.
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PREMİUM TRAKTÖRLER İÇİN
PREMİUM ŞANZIMANLAR

6R Serisinin hassas olarak ayarlanmış performansı ve etkileyici
özellikleri, yenilenmiş üst sınıf AutoPowr ve DirectDrive
şanzımanlar ile sunuluyor.

Bu şanzımanların işletim kolaylığı ve dayanıklılığı, sıradışı yakıt verimine ve
daha da güçlendirilmiş 6R traktörlerin torklarını ve güçlerini tamamlayarak
olağanüstü yüksek seviyelerde bir sürüş konforu sağlıyor.
Ayrıca, John Deere PowrQuad Plus ve AutoQuad Plus şanzıman sistemleri
de sağlanmaktadır.

Geliştirilmiş AutoPowr –
Her durumda sonsuz değişkenli
hız ayarlaması
AutoPowr, 50 m/sa ve 50 km/sa arasında
hızlarda kademesiz ve sürekli güç sağlamak
üzere tasarlanmış bir hidromekanik şanzıman
tipidir. AutoPowr, değişen yük durumlarına
otomatik olarak tepki vererek seçilen hızı
korur.
Maksimum yol hızında gidiyorken, motor
devri otomatik olarak bu hızın korunması için
gerekli minimum seviyeye düşürülür ve bu
sayede gürültüyü azaltılıp yakıt tasarrufu
sağlanır. CommandPRO sayesinde
1.630 devirde 50 km/sa hız ve 1.300 devirde
de 40 km/sa korunur.

Mekanik güç
Hidrostatik güç
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SüRekLi güç
kolaY kullaNIM

%
100
ayarlı hız değiştirme
tekerleği

80
60

Hız bandı iki

40

Hız bandı bir

20
0

0

10

20

30

40

km/sa
autoPowr aşağıdaki çalışma hızlarında %100 mekanik güç sağlar: 3,5 km/sa
(ağır çeki işi), 11 km/sa (hafif çeki işi), 22,5 km/sa (ağır nakliye) ve 47,2 km/sa
(hafif nakliye). Bu sayede, mekanik şanzımanlara yakın seviyelerde üstün bir
şanzıman verimliliği elde edilir. Gerçekte, autoPowr sağlanan mekanik gücün
%60'ından daha fazlasını kullanır.

50
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GEliŞMiŞ çifT KaVRaMa
TEKNOlOJiSi
Mekanik bir şanzımanın sağladığı yakıt verimliliği ile atik,
pürüzsüz vites değiştirmeyi bir araya getiren DirectDrive,
otomatik kavrama hassasiyetine ve hız eşleme modlarına
sahiptir.

1

DiRecTDRiVe* – keSinTiSiz VeRiMLiLikTe Yeni
ReFeRAnS nOkTASI

2

6R traktörler için özel olarak geliştirilen DirectDrive;
John Deere tarafından ağır tarım işi için tasarlanmış ve
üretilmiş sekiz vitesli, üç kademeli bir şanzımandır.
Mükemmel verimlilikteki çift kavrama teknolojisi sayesinde
bir sonraki vites her zaman hazırda tutulur; bu sayede hem
düşük yakıt tüketimi hem de kullanım kolaylığı güvence
altına alınır. Nakliye esnasında, DirectDrive motor hızını
40 km/sa seyir hızında 1.550 devire ve 50 km/sa'da
1.600 devire düşürerek yakıt tüketimini azaltır. Bunun
yanında, autoClutch işlevi sayesinde traktörü kavramaya
basmadan durdurabilirsiniz.

1 Kavrama 1: çift viteslerin değiştirilmesi
2 Kavrama 2: Tek viteslerin değiştirilmesi

*6175R, 6195R ve 6215R modelleri için
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1.600 DeViRDe 50 kM/SA
çiFT kAVRAMA TeknOLOjiSi

2,7 3,3 4,1 4,9 6,0 7,3 8,9 10,8

Hız ayar tekerleği

a

Vites kolu

B

1

2

3

4

5

6

7

5,4 6,6 8,1 9,8 12 15 18 22
1

2

3

BC

Kademe seçimi

4

5

6

7

8

16 20 25 30 36 44 54 54

Otomatik mod

Manuel mod

8

1

Hız

2

3

4

5

6

7

Vites

DirectDrive, 4 ile 12 km/sa hızlar arasında 11 vites sağlayarak optimum vites/
devir kombinasyonunun her koşulda korunmasını güvence altına alır.

8
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MüKEMMEl çEKi çUBUĞU
VERiMliliĞi: DaHa aZ GiRiŞ,
DaHa faZla çıKıŞ
Bir traktör gerçekte ne kadar güç sunar? Buna yalnızca
motor boyutuyla karar veremeyiz, zira bu gayet yanıltıcı
olabilir. Asıl önemli olan, çeki çubuğunda sağlanan güçtür.
John Deere 6R Serisi geniş şasi traktörler, minimum yakıt
tüketimi ile öne çıkan bir çeki çubuğu verimliliği ve
üretkenlik sağlar.

1

%100

üSTün VeRiMLiLik
Yeni ReFeRAnS nOkTASI
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John Deere 6R traktörlerin üstün verimliliği, mühendislik
tasarımında çığır açan kilit yenilikler ile mümkün kılınmıştır.
Kompakt soğutma paketi (1), geniş bir soğutma yüzeyine ve
engelsiz, mükemmel bir hava akışına sahiptir. 6,8 l motorlar
nominal hızlarda mükemmel tork ve yakıt ekonomisi sunar.
DirectDrive ve autoPower gibi 6R traktörler için sağlanan tüm
şanzımanlar (2) yüksek bir güç aktarım verimliliği vadeder. Tüm
bunların yanında, üstün aks tasarımı ve geniş lastikler (3)
sayesinde zemine daha fazla güç iletilir.
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PüRüZSüZ çalıŞMa
Yere %10'a kadar daha fazla güç ileten TLS Plus yalnızca çekiş ve tarla
performansını güvence altına almakla kalmaz; ayrıca daha fazla operatör
konforu sağlar, operatör yorgunluğunu azaltır ve üretkenliği artırır. Bunun
yanında, Değişken Oranlı Direksiyon* ile de tarla içi manevra yeteneği
iyileştirilir.

6230R ve 6250R traktörler 2.900 mm'lik daha uzun aks açıklığı sayesinde ekstra konfor
ve kararlılık sunar.

Adaptif ön aks
Kendini otomatik olarak dengeleyen TlS Plus, ağır çeki koşulları
altında güç sıçramalarını dengelemek adına hassasiyet ve
süspansiyon oranını ayarlar ve askı algılama ile senkronize eder.

*Yalnızca 6230R ve 6250R
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1x

Değişken Oranlı Direksiyon kapalı

1x

Değişken Oranlı Direksiyon açık

Değişken Oranlı Direksiyon*

geliştirilmiş operatör konforu

Sıra başı dönüşlerde veya dar alanlarda el hareketi ihtiyacını ve dümenleme
eforunu azaltarak operatör konforunu geliştirir. Bunun bir sonucu olarak
direksiyon simidi daha hızlı döndürülür; hidrolik akışı artarak lastiklerin daha
hızlı tepki göstermesine imkan sağlanır.

akıllı hidro-pnömatik kabin süspansiyonu (HCS Plus) opsiyonu, hem tarlada
hem de yolda sürüş konforunu artırır. Hızlanma veya TlS sensöründen gelen
giriş, kabin süspansiyon kumanda biriminin şok emici dayamadaki yağ miktarını
artırmasına ve azaltmasına yol açar. Bu yarı-aktif sistem sayesinde her durumda
üst düzey konfor elde edilir.

* Yalnızca 6230R ve 6250R
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Komutlarınızı bekleyen
bir görüş alanı
Ferah ComfortView kabinin ayırıcı nitelikleri arasında ergonomik
mükemmellik, çepeçevre görüş alanı ve konfor bulunmaktadır. Tüm
kontroller ve makine/operatör arabirimleri mantıklı, sezgisel bir kullanım
için optimize edilmiştir.

6R Serisi Geniş Şasi traktörler CommandARM* ve Bluetooth bağlantılı 4.Nesil
CommandCenter ile donatılmıştır. GreenStar 3 2630 ekran sağ yandaki köşe direklerinin
herhangi birine monte edilebilir. Eğimli hatlara sahip kaput ve mükemmel çepeçevre
görüş alanı sayesinde, operatörlere çevrelerine yönelik benzersiz bir genel görünüm
sağlanır. Opsiyonel panoramik tavan, bir ön yükleyici ile çalışıyorken operatörün görüş
alanını uygulamada %30'a kadar daha fazla görünürlük sağlayacak biçimde artırır.

SEZGİSEL COMMANDARM KULLANIMI
4. NESİL COMMANDCENTER
CommandArm ve 4. Nesil CommandCenter
CommandARM, opsiyonel yeniden yapılandırılabilir kumanda kolu ile birlikte tüm
yönleriyle sezgisel bir kullanım arabirimi sunmaktadır. Günlük çalışmalarınız için ihtiyaç
duyduğunuz tüm kontroller parmaklarınızın ucundadır: SCV'ler, AutoTrac, iTEC, klima,
aydınlatma, radyo, 4 WD ve askı derinlik kontrolü. CommandARM üzerine monte edilmiş
olan 4. Nesil CommandCenter, kaydırma özelliğiyle bir tablet gibi kullanılabilir ve
üretken ve verimli bir çalışma için ihtiyaç duyduğunuz tüm noktaları takip eder.

4100 CommandCenter

4600 CommandCenter

Dokunmatik ekran

18 cm (7 inç)

26,4 cm (10 inç)

Traktör Kontrolleri

■

■

AutoTrac

■

■

ISOBUS Ekipman Kontrolü

■

■

Bölüm Kontrolü
ve Belgelendirme**

■

Kablosuz Veri Aktarımı

■

Uzaktan Ekran Erişimi

■

■

Video girişleri

1

2'ye kadar

* AutoQuad Plus veya PowrQuad Plus ile birlikte sağlanmaz
** E kipmanın ISOBUS kapasitesine (AEF sertifikasyon düzeyi)
bağlı olarak
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3,33 m³'lük geniş hacim,
71 dB(a) düşük gürültü
seviyesi ve 20 lED
sayesinde maksimum
konfor ve görüş alanı

1

Döner ve ayarlanabilir
hava süspansiyonlu
operatör koltuğu kendini
operatörün ağırlığına
adapte eder

Geniş açılı, elektrikle
ayarlanabilir teleskopik
ısıtmalı aynalar (opsiyonel)

2

3

Engelsiz görüş alanı için sol
ve sağ Panoramik kapılar.
Sol yanda B-direği ile bir
sürüm de ayrıca mevcuttur

4

Tüm 6R'lerde konforlu,
katlanır yolcu/hostes
koltuğu

5

3

3

7
4

4

1
5

8

9
2

10
6

6
Sol yan saklama bölgesi.
Buzdolabı olarak da
sağlanabilmektedir

7
Opsiyonel greenStar 3
2630 ekran, sağ ön veya
sağ arka köşe direklerine
monte edilebilir

8
commandPRO kumanda
kolu, traktör ve ıSOBUS
işlevleri için (yalnızca 6230R
ve 6250R)

9
nesil commandcenter ile
CommandaRM

10
çok sayıda bardak tutucu,
saklama alanı ve güç çıkışı
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YENi COMMaNDPRO
KUMaNDa KOlU
Yapılandırılabilen 11 düğmeye sahip yeni CommandPRO kumanda kolu ile,
6230R ve 6250R traktörlerin olağanüstü gücü çok daha kolay şekilde
yönetilebiliyor. Dahası, bu üstün sürüş stratejisi sayesinde her bir iş gününüz
daha da konforlu ve üretken kılınıyor.*

üSTün SüRüş STRATejiSi
–
–
–
–

Tek tuşu iterek veya çekerek maksimum ile sıfır hız arasında geçiş komutu verilebilir
0 ile 2 km/sa hızlar arasında benzersiz sürüngen kontrolü
Eşzamanlı olarak pedal ve kumanda kolu ile sürüş
activeZero işlevi, hızlanma komutu verilene kadar çıkış hızını
aktif olarak 0 km/sa seviyesinde tutar

EN üSTüN koNTRol
Yeni cOMMAnDPRO kUMAnDA kOLU
Ayar Yöneticisi
farklı farklı tüm uygulamalarınız için
kurulum süresini azaltan ayar Yöneticisi
sayesinde, örneğin motor, SCV’ler ve arka
askı ile CommandPro kumanda kolu ve
elektrikli kumanda kolu için yapılandırma
ayarları gibi tüm makine ayarlarınız
kaydedilebilir. Bu da ekipmanlar veya
sürücüler için kişisel ayarlarınızı anında
geri çağırabilmenize imkan sağlar.

* Yalnızca 6230R ve 6250R autoPowr traktörler için
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MaKSiMUM
aYaRlı HıZ

5

SüRüNGEN
KONTROlü

1
5

4

3

HIzLAnDIR

2

aYaRlı HıZı
ETKiNlEŞTiR

YÖN
SEçiMi

YAVAşLAT

SıfıR
HıZ

1
ayarlı hız 1 ve 2
düğmeleri

2
üç ayarlı hızlanma
hassasiyeti düğmesi

3
Seyir hızı değiştirme
tekerleği

4
Etkinleştirme düğmesi

5
11 Yeniden Yapılandırılabilir Düğme:
–
–
–
–
–
–
–

Ön/arka askı
Ön/arka PTO
SCV'ler
iTEC
autoTrac
ıSOBUS işlevleri
ayarlı motor hızı
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GECEYi aYDıNlaTıN
Doğanın normal çalışma saatlerini pek de dikkate aldığı
söylenemez. Buna göre, çalışmalarınızı üretken tutmak
adına sık sık geceleri de çalışmanız gerekebilir.
1

Tipik olarak nakliye, pulluk işleri, ekip biçme ve özellikle de hasat
için uzun gece vardiyaları gerekebilmektedir. fabrikada takılan
aydınlatma paketlerimiz, 6R Serisi traktörünüzün etrafını parlak bir
ışık havuzuyla kuşatıyor. Paket aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır:

3

1

2

3

kabin ışıkları

Orta kuşak ve arka çamurluk ışıkları

kaput lambaları (opsiyonel olarak LeD)

Tavan hattının önüne ve arkasına entegre edilmiş
12 adete kadar kabin ışığı (opsiyonel olarak lED)
sayesinde 360° görünürlük sağlanarak güvenli
makine kullanımı ve konumlandırması mümkün
kılınır.

4 adet ayarlanabilir orta kuşak ve arka çamurluk
çalışma lambası (opsiyonel olarak lED) ile
operasyonel esneklik çoğaltılır.

Kaput ızgarası üzerinde bulunan 6 adet tarla, spot
ve yol lambası size alacakaranlıktan şafak vaktine
dek kılavuzluk yapar.
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lED lambalar, göz ve beden yorgunluğunu azaltan
nitelikte, doğal düşük sıcaklıkta ışık yayar ve daha uzun
ömürlüdürler.

2

Kabinin içinde ve dışında mükemmel biçimde dengelenmiş
olan aydınlatma, gece boyunca çalışmanıza imkan verir.

çALIşMA SAATLeRini YükSeLTin
üReTkenLiĞi ARTIRIn

4. nesil CommandCenter'ın mükemmel bir gece çalışması
aydınlatması için programlanması bundan daha kolay
olamazdı.
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ZOR İŞLERİ
KOLAYLAŞTIRIN

6R Serisi, hidrolik bileşenler ve bağlantıların sayısı optimize edilerek
maksimum dayanıklılık ve güvenilirlik için tasarlanmıştır; bu sayede son
derecede yüksek verim sağlar.

Yeni 6230R ve 6250R modellerindeki geliştirilmiş çalışma karakteristiğine sahip sistem,
1.500 devirde 160 l/dak gücünde performans sunar. SCV egzoz bileşenleri, altı arka
SCV ve Power Beyond kaplinler ile son derece kullanıcı dostu bir tasarım ile bir araya
getirilmiştir. Geniş askı rayları sayesinde PTO görevleri için cömert bir yükseklik ve
operatöre de ekipman kaplinleme esnasında arka askıyı ve bağlantı noktalarını engelsiz
şekilde görme olanağı sağlanır.

Ön askı SCV'leri ve PTO
Ön askı, maksimum 5.000 kg'lık bir kaldırma
kapasitesine sahiptir (6230R ve 6250R).
2 adete kadar SCV ve bir ön PTO ile sipariş
edilebilir. Bunların tamamı iTEC uyumludur.

Topyekün hidrolik kontrolü
Sezgisel CommandCenter kontrolleri, Seçici
Kumanda Valflerini (SCV) hareket halindeyken
yönetmenizi mümkün kılar. Opsiyonel elektronik
SCV'lerle, büyük dijital ekran aracılığıyla debileri ve
süreleri takip edebilir, tüm hidrolik sistemlerin
kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.
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160 l/dak akış
Yalnızca 1.500 devirde
ekipmanlarınıza daha
fazla güç

1

6 adete kadar arka
SCV

Daha yüksek
kaldırma kapasitesi

Topyekün askı
kontrolü

işletim kolaylığı için
mükemmel bir tasarım
ile bir araya
getirilmiştir

Yeni 6230R ve 6250R
modelleri 10,4 tonluk
bir askı kaldırma
kapasitesine sahiptir

üç nokta askı
kurulumu, derinliği,
yüksekliği, indirme
hızı, kayması ve
sönümlemesi için
sezgisel
CommandCenter
kontrolleri

2

3

4

Arka PTO seçimi

iTEC

6R traktörler
için farklı PTO
seçenekleri sağlanır:
540/1000/1000E ve
540/540E/1000

Yastıkbaşı dönüş
yapılıyorken ön ve
arka ekipmanların
otomasyonlu kontrolü

5

6

38 mm topuzlu pimli
otomatik ve mekanik
vagon askısı

Piton fix askı

Topuz tipi askı

Destekli Dümenleme
Sistemi

OTOMATik VAgOn ASkISI

TOPUz TiPi Ve PiTOn FiX ASkILAR

DeSTekLi DiRekSiYOn SiSTeMi

Ekipmanların bağlanmasını manuel
vagon askılarına kıyasla çok daha rahat
hale getirir.

Tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için,
askılar her bir traktör/ekipman
kombinasyonu için optimum çekiş ve
sürüş dinamikleri sağlamaktadır.

Daha da yüksek çok yönlülük adına,
askılarımız dümenleme akslı geniş
römorklarla çalışılması için destekli
dümenleme sistemiyle de donatılabilir
(yalnızca ataşman).
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OYUNDa çıTaYı YüKSElTiN
Kusursuz bir eşleşme: Traktör, yükleyici ve ekipmanlar birbirleri için
tasarlanmıştır. Engelsiz bir performansa ve benzersiz kolaylıkta
kullanıma hazır olun. Kolayca takın, kolayca ayırın: Üretkenliğin
ruhunu yakalayın.

Patentli Otomatik Kilit tasarımımız sayesinde, John Deere R Serisi ön yükleyicilerin
yükleyici ve ekipman kurulumu "bas ve kullan" kolaylığında sağlanır. üç kendinden
dengeleme seçeneği, 6R’nin gücünün eldeki işe göre mükemmel şekilde dengelenmesini
garanti altına alır. Özel John Deere dengelemeli bağlantı tasarımı sayesinde, kaldırma
için daha fazla güç sağlanır ve operatör tarafındaki görüş engellenmez.

TRAkTÖR/YükLeYici UYUMLULUĞU
Kusursuz uyumun sağlanması adına,
6175R-6215R için iki ön yükleyici boyutu
ve 6230R-6250R için bir ön yükleyici
seçimi sunulmaktadır.

6175R, 6195R, 6215R
6230R, 6250R

663R
(NSl,
MSl,
ESL)

683R
(MSl,
ESL)

■

■
■

Otomatik Direk kilidi

otomatik Ekipman kilidi

elektronik kendinden Dengeleme (eSL)

Tümleşik otomatik direk kilidinin patentli
kendinden düzeltmeli yüzme sistemi, yükleyicilerin
montajını olabilecek en kolay, güvenli ve pratik
hale getirir. Yükleyicilerin ayırılması da aynı
kolaylıkta mümkündür.

Ekipman, orta yataklar aracılığıyla kendi kendine
kılavuzlanır ve taşıyıcı şasisine erişir erişmez
otomatik olarak kilitlenir. Herhangi bir manuel
çalışma yapılması gerekmez.

ESl sayesinde, ekipmana hangi yükleyicinin bağlı
olduğu farketmeksizin, kaldırma koluna entegre
2 sensör aracılığıyla kendinden dengeleme
davranışı ve RTP* işlevselliği sağlanır. Kurulum,
yükleyicinin kumanda kolu ve CommandCenter
ekran aracılığıyla yapılır.
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commandARM elektronik kumanda kolu
Bir ön yükleyiciyi işletmek için açık arayla en
konforlu yöntem olan kumanda kolu; yükleyici
süspansiyonu, GSS ve saptırıcı valfler de dahil
olmak üzere beş adete kadar yeniden
yapılandırılabilir işlev sunmaktadır.**

Yeni 4-nokta konuma Dönüş (RTP)*

Yükleyici süspansiyonu

Yeni Nesil RTP'nin elektronik kumanda kolu
aracılığıyla etkinleştirilmesi, yükleyicinizi ve
ekipmanınızı otomatik olarak 4 ön ayarlı yükseklik
veya açıdan birine geri döndürür. RTP, yüksek
operasyonel hassasiyeti garanti altına almak adına,
hangi ekipman bağlanmış olursa olsun ESl ile
birlikte çalışır.

Verimli sönümleme sayesinde yük, traktör ve
operatör için daha pürüzsüz bir seyir mümkün
kılınır. Etkinleştirme/etkisizleştirme, kumanda
kolundaki süspansiyon düğmesi (M-lCV
traktörlerde) veya elektronik kumanda kolu
(E-lVC traktörler) üzerinden yapılır.

* Yalnızca 6175R, 6195R ve 6215R
** ESl yalnızca sağ konsol ile uyumludur
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OTOMaTiK KılaVUZlUK –
GüNüNüZü EN VERiMli
ŞEKilDE KUllaNıN
AutoTrac eller serbest dümenleme sayesinde, traktörünüz tüm koşullar
altında güvenilir bir şekilde dümenlenerek hem masraﬂı çakışmaların
veya boşlukların önüne geçilir, hem de operatör verimi artırılır.
4. Nesil CommanCenter ve bir StarFire alıcı ile, %8'e* varan girdi
tasarrufu ve %14'e** varan üretkenlik artışı elde etmeye hazırlanın.

John Deere otomatik kılavuzluk çözümlerine erişim, yeni Starfire 6000 alıcı ile başlar.
Özellikleri arasında, maksimum aralıksız çalışma süresi için daha iyi sinyal kararlılığı ve
yeni Sf3 hassasiyeti yer alır. Bu sayede, alıcınız koşullar her ne olursa olsun sizi her zaman
kapsama alanında tutar. ayrıca, Sf3 sayesinde kılavuz çizgi veya sınır sürüklenmesi
gerekmeden tüm bir sezon boyunca tekrarlanabilir sonuçlar elde edersiniz. Starfire 6000
alıcı, tüm John Deere kılavuz sistemleri ve hassasiyet düzeyleri ile (Sf1, Sf3, Mobil ve Telsiz
RTK) mükemmel uyumlulukta çalışır.

* Kaynak: ‘lohnunternehmen’ 1/2010
** Kaynak: ‘landtechnik’ 6/2006

üST SInIF HASSASiYeT
Yeni Starfire 6000 alıcı ile hassas tarıma adım atın.

RTk, 2,5 cm geçiş hassasiyetine sahip, çizgiyi yitirmeniz durumunda 14 günlük RTK Extend içeren uzun vadeli
tekrarlanabilirlik. Trafik Kontrollü Tarım için ideal çözüm.
Yeni SF3 ile 3 cm geçiş hassasiyeti ve sezon içi tekrarlanabilirlik.

iyileştirilmiş SF1 ile 15 cm geçiş hassasiyeti, ücretsiz
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greenStar 2630 ekran
Gelişmiş kılavuz ve ıSOBUS işlevleri, gelişmiş belgelendirme ve
otomasyon kapasitesi de dahil olmak üzere aMS teknolojisinin tam
gücünden yararlanın. GreenStar 2630 ayrıca, JDlink ile sunulan ve
uzaktan operatör desteğini mümkün kılan Uzaktan Ekran Erişimi ve
MyJohnDeere.com dahilindeki John Deere Operasyon Merkezi ile
otomatik veri alışverişi gibi tüm telematik işlevlerini de destekler.
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GELİŞMİŞ KILAVUZLUK VE
HASSAS TARIM ÇÖZÜMLERİ –
kusursuz sonuçlar
Otomatik yastıkbaşı dönüşlerine sahip iTEC Pro destekli AutoTrac ile
hassas üretimde bir sonraki adımı atın. John Deere Bölüm Kontrolü ile
takoz biçimli tarlalarda dahi kusursuz şekilde püskürtün, yayın ve ekin.

Mükemmel sonuçlar
Eller-serbest dönüşler

iTEC Pro

John Deere Bölüm Kontrolü

Akıllı Toplam Ekipman Yönetimi, diğer birçok parametrenin yanı sıra örneğin
traktör hızının, öne ve arkaya takılı ekipmanların ve diferansiyel kilidi
kavramasının kontrol edilmesi amacıyla AutoTrac otomatik dümenleme ve
ekipman yönetim sistemlerini entegre eder. Bu sayede hem toprak sıkışması
azaltılır, hem de eller-serbest dönüş manevraları mümkün kılınır. Resim
mükemmelliğinde yastıkbaşlarının ve tutarlı ürün büyümesinin keyfini çıkarın.

Hassas üretkenlikten yararlanın: Olası atlama ve çakışmalar hareket
halindeyken John Deere Bölüm Kontrolü tarafından otomatik olarak minimize
edilir. Bunun sonucunda, daha kısa sürede daha iyi bir iş çıkarabilir; gübreye,
kimyasal maddelere ve tohuma harcanan paradan tasarruf edebilirsiniz. Bu
ISOBUS standardı çözüm; ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri/
mibzerler ve gübre serpme makineleri için sunulmaktadır.
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GÜBRE ALGILAMA
Yem hasat makinemiz (HarvestLab) tarafından kullanılan ve sıvı gübre tankına
takılı durumdaki Yakın Kızılötesi Sensör aracılığıyla; N, P, K, NH4, hacim ve kuru
madde miktarları hareket halindeyken saniyede 4.000'den fazla kez ölçülür.

AutoPowr şanzımana sahip bir 6R Serisi traktör ile, sensör bir hız ayarını doğrudan traktöre
komutlayarak istenen besin maddesi seviyesini ve hatta bir reçete haritasını temel alarak
uygulama miktarlarını ayarlayabilir. Bu da, mineral gübre maliyetlerini azaltırken
randımanları en üst düzeye çıkarmanıza ve yasal gereklilikleri karşılamanıza olanak tanır.

Alana özgü uygulama
–– Hedef miktar kg/hektar
N, P, K, NH4
–– İkinci besin maddesi için
sınır miktar

Traktör Ekipman
Otomasyonu

Seyir halinde
belgelendirme

–– John Deere traktörler için
otomatik hız ayarlaması
–– John Deere olmayan
traktörler için manuel hız
ayarlaması

–– Uygulanan hacim
–– Uygulanan besin
maddesi miktarı

Toplanan verilere kolay erişim
–– Besin maddesi haritalarına
MyJohnDeere.com dahilindeki
Operasyon Merkezinden kolay erişim
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DaHa iYi iŞ KaRaRlaRıNa açılaN
aNa KaPıNıZ
Tarım web portalı dahilindeki Operasyon Merkezi, sizi merkezi bir
konumdan makinelerinize, operatörlerinize ve tarlalarınıza bağlar.

Telematik altyapımız JDlink aracılığıyla; John Deere bayiniz, yükleniciniz veya diğer
güvenilir ortaklarınızla kesintisiz bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu sayede, takip için
varsayıma dayalı çalışma bir kenara atılarak optimizasyon ve aralıksız çalışma süresi en
üst düzeye çıkarılır.

IVIT Y
Co N N E C T
INSIDE

Bağlanabilirlik paketimiz ile, 6R traktörünüz karlılığı, konforu, aralıksız çalışma
süresini artırırken işletim maliyetini düşürmenizde de size yardımcı olacak bir
akıllı teknolojiler paketi ile donatılmış olarak teslim edilir.
Bu teknolojiler şunlardır:
–
–
–
–

autoTrac eller serbest dümenleme
JDlink ve Uzaktan Ekran Erişimi
MyJohnDeere.com dahilindeki Operasyon Merkezine erişim
Traktör Ekipman Otomasyonu

Tüm bunlara ek olarak, Bağlantı içinde paketini seçmeniz halinde bu
teknolojilerin kullanılmasında size eğitim ve destek sağlayacak bir farmSight
Bayi Servis Paketi sağlanır.

jDLink
JDlink Erişimi size, makinelerinizin nerede
olduklarını, ne yaptıklarını ve hangi düzeyde
performans sergilediklerini gösterir ve ayrıca
Uzaktan Ekran Erişimi avantajını kullanarak,
makine kurulumu ve işletimine yönelik
operatörlerinize uzaktan yardım sağlamak için
kullanılabilir. JDlink Connect ilave olarak,
makineniz ve ofisiniz arasında kesintisiz veri
alışverişi sağlamak için Kablosuz Veri aktarımı
da içerir.
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Operasyon Merkezi

iş yönetimi artık çok kolay

Akıllı Tarımsal navigasyon ve Filo Lojistiği

Sırada bekleyen görevler için kesin tarla konumları
tahsis etmek, makinelerinizin iş ilerleme durumunu
takip etmek, iş emirlerini operatörlerinize kolayca
atamak, tarladan gönderilen fiili uygulama
haritalarını görüntülemek gibi görevlerin yanı sıra,
uygulama raporlarını oluşturmak, analiz etmek ve
müşterilerle ve güvenilir ortaklarla paylaşmak için
de John Deere Operasyon Merkezi'ne gidebilirsiniz.

Görev planlaması, yürütülmesi ve raporlaması
esnasında kağıt işlerinden ve sonu gelmez
telefon görüşmelerinden kurtulun. MyJobConnect
ve MyJobsManager Uygulaması aracılığıyla,
görevleri biçerdöver operatörlerinize hareket
halindeyken atayabilirsiniz. Operatörleriniz,
iş emirlerini kendi mobil aygıtlarında gerçek
zamanlı olarak görüntüleyebilir ve yürütebilirler.
iş tamamlandığında, daha çabuk görev raporlaması
ve profesyonel faturalandırma için bilgilerin
tamamı doğru ve eksiksiz olarak elinizin altında
olur.

MyJobConnect Premium, MyJobConnect'i gerçek
bir karma filo lojistiği çözümüne yükseltir. filoya
genel bakışa ve kapsamlı bir tarla yolu veri tabanını
temel alan, araçlar için önceden tanımlanmış varış
noktasına tahmini varış süreleri de içeren bir
adım-adım navigasyon özelliğine sahiptir. Dane
römorklarının tarlaya giden en hızlı ve güvenli yolu
bulmasına olanak tanır.
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Parça ve
Servis

PowerGard

John Deere FarmSight – net sonuçlarla gelen kazanç

John Deere bakım ve tamir koruma programları aracılığıyla
makinenizin işletim masraflarını kontrol altına alın ve
performansını en üst düzeye çıkarın. Üç adet esnek
seçenek mevcuttur. Detaylı şartlar ve koşullar için bayinizle
görüşün.

John Deere FarmSight bayi hizmetleri, 6R traktörünüzün günlük
kullanımında sizi en son AMS teknolojisi ile destekler. 6R'niz,
JDLink ve Service ADVISOR Remote ile donatılabilir.

PowerGard Koruyucu Bakım
Düzenli bakım hizmeti alın ve orijinal John Deere
parçaları kullanmanın getirdiği fayda ve tasarruflarının
tadını çıkarın.

PowerGard Protection
PowerGard Koruyucu Bakım ile bağlantılı yeni
makineler için.

PowerGard Protection Plus
PowerGard Koruyucu Bakım ile bağlantılı yeni
makineler için.

Aralıksız çalışma süresi
Makine aralıksız çalışma süresini en üst düzeye
çıkarmak için tasarlanan uzaktan takip ve servis
desteği.
Performans
Üretkenliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak
için münferit makinelere ait kilit performans
göstergelerinin takibi.
Lojistik
Daha geniş filoların etkinliğinin optimize edilmesi
için çok sayıda makinenin takibi.
Tarım Bilimi
Üretkenlik ve karlılığı iyileştirmek adına daha bilgi
sahibi iş kararları verebilmek için yardım ve
tavsiye.
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6R'nize yaptığınız yatırım sonuçlarını getirir

6R Serisi traktörler ile aynı üstün standartlarda üretim yalnızca
John Deere Orijinal Yedek Parçaları ile sağlanabilir. Mükemmel
uyum sağlar ve çalışırlar, performans ve güvenilirliği korurlar,
yakıt tüketimini optimize ederler ve traktörünüzü satın aldığınız
günkü kadar güçlü ve dayanıklı tutarlar.

6R'nizi orijinal John Deere ataşmanları ile kişiselleştirin. Her
iş gününü daha verimli, daha rahat ve daha az yorucu hale
getirmek adına size destek olurlar. John Deere tarafından
tasarlanmış ve üretilmiş olmalarından ötürü, mükemmel uyum
göstereceklerinden ve çok uzun süre hizmet vereceklerinden
emin olabilirsiniz.

Bir sebepten dolayı orijinal

Daha fazlasını ekleyin

–– Mükemmel yedek parça bulunurluğu
–– Güvenilir yüksek performans kalitesi
–– OE standartlarında üretim

–– Denge ağırlığı çözümleri ile performans, üretkenlik
–– Orijinal askı çözümleri ile çok yönlülük
–– Aksesuarlar, montaj braketleri ile konfor, rahatlık

dolayI orijina
l
pten

Bir

l

orij

a
n
i
j
i
Or

inal

Bir se
be

Orijinal: Dikkate alınması gereken bir kavram

seb ep t en dolay

I

Daha fazlasını
ekleyin

Daha fazlasını
başarın

John Deere ataşmanları ile
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Teknik Özellikler

TRAKTÖR MODELİ

6175R

6195R

6215R

6230R

6250R
250 (184)

Motor Performansı
Nominal güç (97/68EC), hp (kW)

175 (129)

195 (143)

215 (158)

230 (169)

Nominal güç, IPM ile (97/68EC), hp (kW)

215 (158)

235 (173)

255 (188)

270 (199)

290 (213)

Maks. güç (97/68EC) hp (kW)

193 (142)

215 (158)

237 (174)

253 (186)

275 (202)

Maks. güç, IPM ile (97/68EC) HP (kW)

223 (164)

243 (179)

259 (190)

280 (206)

300 (221)

1.074

1.167

Sabit güç aralığı, devir

2.100 - 1.600

Tork rezervi, % yüzde
Maksimum tork,
Nm (motor 1600 devirdeyken) – takviyesiz

40
817

910

1.004

Nominal hız, devir

2.100

Üretici

John Deere Power Systems

Tip

PowerTech PVS

Son İşlem
Motor hava filtresi
Havalandırma

Ön arıtıcılı PowerCore® G2 hava filtresi

Ön arıtıcılı harici A-Direği Filtresi

Değişken geometrili turboşarj

Çift turboşarj, seri bağlı sabit geometrili turbo
bulunan değişken geometrili turbo

Silindir Sayısı / Hacmi
Soğutma sistemi
Yakıt enjeksiyon sistemi ve kontrolü

PowerTech PSS

Ömür Boyu Hizmet Eden Dizel Parçacık Filtresi (DPF),
DEF kullanan Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC) ve Seçici Katalitik Redüksiyon (SCR)

6 / 6,8 l
Sıcaklık kumandalı viskoz fan tahriği ve yükleme havası soğutucusu için
bağımsız fan ile donatılmış dağıtık soğutma sistemi

Sıcaklık kumandalı elektrikli fan tahriği ve yükleme
havası soğutucusu için bağımsız fan ile donatılmış
dağıtık soğutma sistemi

2.500 bara kadar enjeksiyon basıncına erişebilen ve elektronik olarak kontrol edilen yüksek basınçlı Common Rail sistemi

ŞANZIMANLAR
PowrQuad Plus
20/20 2,5 - 40 km/sa

●

●

●

–

–

AutoQuad Plus
20/20 2,5 - 40 km/sa

●

●

●

–

–

20/20 2,5 - 50 km/sa

●

●

●

–

–

●

●

●

–

–

AutoQuad Plus EcoShift
20/20 2,5 - 40 km/sa
AutoPowr
0,05 - 40 km/sa

●

●

●

●

●

0,05 - 50 km/sa

●

●

●

●

●

DirectDrive
2,7 - 40 km/sa

●

●

●

–

–

2,7 - 50 km/sa

●

●

●

–

–

AKSLAR
Süspansiyonlu ön aks

Standart olarak Triple Link Suspension (TLS Plus) MFWD Aksı,
hidro-pnömatik, sürekli aktif, üç bağlı, kendinden dengelemeli,
yük ayarlamalı süspansiyon

TLS Plus ile süspansiyon aralığı
Ön diferansiyel kilidi kavraması

Frenli Triple Link Suspension (TLS Plus) MFWD
Aksı, hidro-pnömatik, sürekli aktif, üç bağlı,
kendinden dengelemeli, yük ayarlamalı
süspansiyon

100 mm süspansiyon aralığı
Kendinden kilitlemeli diferansiyel, opsiyonel %100 diferansiyel kilidi

Arka diferansiyel kilidi kavraması

Standart %100 diferansiyel kilidi

Yağ soğutmalı kavrama bulunan elektro-hidrolik

Arka aks

Flanşlı veya kremayer aks

DÜMENLEME
Tip

Dinamik yük algılamalı, hidrostatik, akış ölçümlü

Dinamik yük algılamalı, hidrostatik, akış ölçümlü;
Değişken Oranlı Direksiyon opsiyonel

HİDROLİK SİSTEM
Tip
Nominal motor hızında akış
standart/opsiyon, l/dak

Basınç ve Akış Dengelemeli (PFC) sistem, yük algılama işlevi bulunan
114 / 155

Seçici kumanda valfleri

160 (1.500 devirde sunulan maks. akış)
6+3 adete kadar

Powerbeyond

Opsiyonel

Yağ çekme kapasitesi, aşırı dolum ile, l

42

–

Yağ çekme kapasitesi, ek yağ haznesi ile, l

55

80
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TRAKTÖR MODELİ

6175R

6195R

6215R

6230R

6250R

3 NOKTA ASKI - Arka
Tip

Elektronik alt bağlantı algılama; yük ve derinlik kontrolü, sonsuz değişkenli karışım, yüzme

Kategori

III

IIIN

Kancalardaki maksimum kaldırma kapasitesi,
kg

8.500

8.500

9.550

10.400

Tam kaldırma aralığındaki kaldırma kapasitesi
(OECD 610 mm), kg

4.850

4.850

5.450

7.000

Tam kaldırma aralığındaki kaldırma kapasitesi
(OECD 1800 mm), kg

3.400

3.400

3.800

4.300

3 NOKTA ASKI – Ön
Tip

Arka SCV tarafından kontrol edilen ön askı (Ekonomi opsiyonu) veya bağımsız
SCV (Premium opsiyonu)

Kategori

Standart olarak bağımsız SCV ile kontrol edilen ön
askı

IIIN

Kancalardaki maksimum kaldırma kapasitesi,
kg

4.000

5.000

Tam kaldırma aralığındaki kaldırma kapasitesi
(kancalarda OECD), kg

3.300

4.400

ARKA PTO
Tip

Elektrohidrolik olarak devreye alınan, yağ soğutmalı, çok diskli tasarım

Nominal PTO hızında motor devri,
540/540E/1000 seçeneği için

1.950 / 1.721 / 1.950

1.950 / 1.721 / 1.950

Nominal PTO hızında motor devri,
540/1000/1000E seçeneği için

1.761 / 1.989 / 1.756

1.618 / 2.012 / 1.659

Elektrohidrolik olarak devreye alınan, yağ soğutmalı, 80 kW güç

Elektrohidrolik olarak devreye alınan, yağ
soğutmalı, 115 kW güç

ÖN PTO, opsiyonel
Tip
Nominal PTO hızında (1000) motor hızı, devir

1.969

KABİN
Teknik Özellikler

2 panorama kapılı ComfortView kabin veya sol yanda B-Direği ve 4. Nesil CommandCenter ekran

Süspansiyon (opsiyon)

Adaptif hidrolik kabin süspansiyonu HCS Plus

Operatöre ulaşan gürültü seviyesi, db(A)

71

71

Kabin cam alanı, m²

6,11

Kabin hacmi, m³

3,33

Ekran

4. Nesil CommandCenter 4100 7 inç veya 4600 10 inç ekran

ÇEŞİTLİ
AutoTrac Hazırlığı

Opsiyonel

Standart

ISOBUS ekipman bağlantısı

Standart

Standart

CommandCenter video girişleri

4100 7 inç ekran için 1 giriş, 4600 10 inç ekran için opsiyonel 2 giriş,

İmmobilizer

Opsiyonel

Sürüş pedalı modu

Yalnızca AutoPowr

Römork fren sistemleri (opsiyonlar)

Standart
Hidrolik ve/veya pnömatik sistem

Pnömatik römork fren sistemi (opsiyon)

Elektromanyetik kompresör kilidi, hidrolik geciktirici valf, hava kurutucusu dahil

KAPASİTELER
Yakıt deposu (standart / opsiyon), l
Motor soğutma sıvısı, l

395 / 335

470 / 410

28

29

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
Aks açıklığı, mm
Genişlik x Yükseklik x Uzunluk, mm

2.800

2.900

2.550 x 3.160 x 5.050

2.550 x 3.250 x 5.190

Flanşlı aks donatılmış iken, kabin tavanına dek, ön ağırlık desteğinden yatay çeki bağlantı kancalarına dek, maks. ön lastik / maks. arka lastik boyutları esas alınarak ölçülmüştür.
Arka aksın merkezinden kabinin tepesine
yükseklik (tepe lambası yok), mm

2.183

2.273

Dönme yarıçapı, m

5,62

6,32

ISO789-3'e göre 2.050 mm'de 600/65R30 iz açıklığı ayarı ve yer seviyesinde 1,6 bar şişirme basıncı
Sevkiyat ağırlığı, kg

8.300

8.400

8.500

9.300

12.700

13.450

13.450

15.000

Ortalama teknik özellikler baz alınarak ölçülmüştür
İzin verilen maksimum brüt ağırlık, kg
LASTİK EBATLARI
Ön lastik boyutları, sağlanan maks. (SRI)
Arka lastik boyutları, sağlanan maks. (SRI)

600/70 R28 (SRI 725)

600/70R30 (SRI 750)
800/75R38 (SRI 975)

Nothing runs
like a Deere.
John Deere bayileri yalnızca orijinal parçalar, ataşmanlar
ve sıvıları kullanarak makinelerinizi erişilebilir en yüksek
standartlarda tutmaya kendilerini adamıştır.

JohnDeere.com
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“Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan
ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan
mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER
İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik
zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve
dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE
ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU
BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR.”
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Tümü fabrika eğitimi almış olan yetkin bayi teknisyenleri,
ekipmanınızdaki her bir somunu, cıvatayı ve baytı tanır. Bayiler
genellikle stoktaki parçaların %80'e kadarını ellerinde bulundurur.
John Deere parça lojistik sistemi alanında lider konumundadır:
Siparişlerin %97'si ilk 24 saat içerisinde karşılanır. Bu nedenle,
bayinizin Deere'nizi tarlada tam yol ileri çalışır durumda tutacağından
emin olabilirsiniz.

