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YENI.
GELIŞTIRILMIŞ.
Tek bir kişi, tek bir makine ile... tek başına bir endüstri. Devrim niteliğindeki orijinal kesintisiz hasat
modelimiz 7760’ın yerini alan geliştirilmiş CP690 Pamuk Toplama Makinesi sayesinde, pamuk toplama
işlerinizde kesintisiz bir hasat artık tüm sektör dahilinde mümkün.
Orijinal kesintisiz hasat sistemimize sahip olan müşterilerimizi de unutmadık. Geliştirilmiş CP690, 7760’ın
hasat hızını yüzde beş daha artırıyor. Ayrıca, daha kolay kullanım için yeni bir CommandCenter dokunmatik
ekran ekledik. Size üstün çekiş kontrolü sunabilmek amacıyla yeni bir patinaj önleme sistemi de dahil ettik.
Bunların yanında, CP690’ın yüzde 6 daha yüksek beygir gücü ile toplamda 590 hp azami performans
sunduğunu da hesaba katmalıyız.
CP690: Tüm pazar genelinde rakipsiz bir yakıt, işçilik ve makine işletimi tasarrufu.
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İŞIN TAMAMI IÇIN TEK KIŞIYLE
KESINTISIZ PAMUK HASADI
Kesintisiz pamuk hasadıyla şu ana kadar aşina olduğunuz düşüncesindeyiz, yanılıyor muyuz?
Şimdi tek bir makine hayal edin; turboşarjlı Final Tier 4 bir John Deere motor ile... kullanımı kolay
kumandalara sahip sürücü dostu bir kabin ile... ve elbette sektördeki en üretken sıra üniteleri
ile donatılmış durumda; temiz ve yüksek verimli toplamanın yanında artık sıyırma da yapabiliyor.
Bu konuya değindiğimize göre, sağlanan diğer avantajlardan söz
edebiliriz. Tümleşik bir modül oluşturucunun CP690 Pamuk Toplama
Makinesi’ne dahil edildiği, tarlada daha az makineye, bu makineleri
işletmek için de daha az yakıta ve daha az operatöre ihtiyaç duyan
devrim niteliğindeki bu hasat çözümü ile işçilik, yakıt ve makine işletim
masraflarınızı daha da düşürüyoruz.
Ancak ürünün sahibi her zaman onun operatörü olmayabilir.
Bu durumda, direksiyonun arkasındaki kişi için sağlanan avantajlar
nelerdir? Hemen paylaşalım: Yük boşaltmak için durmak gerekmez.
Bir modül oluşturucu almak için tarlayı baştan başa katetmek
gerekmez. Pamuk taşıma arabalarını beklemek gerekmez. Ayrıca,
sıraya geri dönmek için vakit harcanmaz. CP690 size kusursuz olarak
biçimlendirilmiş ve sarılmış bir modül sunar; bu modülü hasat işlemini
sürdürürken herhangi bir yere bırakabilir veya son sıraya taşıyabilirsiniz.
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MODÜLLERINIZI K ABINDEN IZLEYIN

Modül sargısına gömülmüş RFID etiketleri kullanılarak
sağlanan, yeni nesil “üreticiden-çırçır tesisine pamuk modülü
izleme” teknolojisine adım atın. Modüllerin elle etiketlenmesi
artık tarihe karışıyor. Bilgileri USB veya veri kartı üzerinden
kolayca bir bilgisayara aktarabilir veya Kablosuz Veri Transferi
ile doğrudan MyJohnDeere.com hesabınıza gönderebilirsiniz.
Çırçır tesisine yollama işlemini basitleştiren ve tüm pamuk
modülü bilgilerinin kolayca görülebilmesini güvence altına
alan Harvest Identification – Cotton özelliği, geleceğin
pamuk modülü izleme teknolojisini temsil eder.
Hem gökyüzünden gelen hem de topraktan alınan su,
brandalarla kaplı dikdörtgen pamuk modüllerinin baş
düşmanıdır. John Deere CP690, yuvarlak biçimleri sayesinde
suyu atan modüllerin yanı sıra, modülün tüm çevresini
kapatan dayanıklı bir koruyucu örtüyle de hava koşullarına
karşı üst düzey dayanıklılık sağlar ve elde etmek için zorlu
bir uğraş verdiğiniz lif kalitesini korumanıza yardımcı olur.

Y Ü K B O Ş A LT M A K I Ç I N D U R M A N I Z G E R E K M E Z
TA Ş I M A A R A B A L A R I N I B A E K L E M E N I Z G E R E K M E Z
ZAMANINIZ BOŞA GITMEZ

T Ü M J O H N D E E R E AVA N TA J L A R I

Toplama makinesinin hangi ülkede kullanılacağı eskisi kadar önem
arzetmiyor. Artık Doğu Teksas gibi yerlerde, hem üreticiler hem de
çırçırcılar CP690 Pamuk Sıyırma Makinesi’nin avantajlarına sahipler
ve bunlardan yararlanmaya devam ediyorlar. Bu makinelerin çalışmanızı
düzene koyma kapasitesi sizi kendine hayran bırakacak. Sağlanan bir
arka modül işleyicisi ve 120 modüle yetecek sargı ile, CP690 boşaltma
ihtiyacını ortadan kaldırarak gününüzü şimdiye dek hiç olmadığı kadar
verimli kılar.
Modülleri tarladan çırçırlama alanına taşıma konusundaki artırılmış
esneklik, çırçır makinesi kullanıcılarının yuvarlak modüller kullanarak
sağladıkları avantajlar listesinin yalnızca başlangıcıdır. Eğer bu sisteme
aşina değilseniz, çalışma biçimi şu şekildedir: Yuvarlak modüller tam
olarak sarmalanarak tarlada veya çırçırlama alanında kaybedilen pamuk
miktarı en aza indirilir. Yuvarlak modüller işleyen bir çırçır makinesi için,
yere dökülen pamuk olmadığından temizleme ekibine de ihtiyaç yoktur.
Toprağın üzerine bırakılan geleneksel modüller yerden su çekme
özelliğine sahipken, tam olarak sarılmış modüller ise pamuğu tarladan
çırçırlama alanına ve çırçır makinesine gidene kadar kuru tutar.
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SAĞLANAN TASARRUFU
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN
Makine ambarınıza bir bakın. Ardından bir de muhasebe defterinize
bakın. Bazı masraflarını azaltmak için uygun alanlar mı arıyorsunuz?
Şunları hayal edin: Tüm pamuk taşıma arabalarını boşa çıkarıyorsunuz,
modül oluşturuculardan kurtuluyorsunuz ve hatta traktörlerinizden
birkaçını satışa çıkarıyorsunuz, veya en azından makine işletme saatlerini
azaltıyorsunuz. Muhasebe defteriniz ya şu anda nasıl görünüyor?
Peki, dahası da var.
Şimdi de işçi sayınızı yüksek oranda azaltalım, sigorta primlerinizi düşürelim ve ciddi miktarda yakıtı
da kullanılmamış olarak depoda bırakalım. Muhasebe defterinize bir de şimdi bakın. Daha da iyi
görünüyor mu? Harika. Tasarruf etmeye devam edelim.
Sert rüzgarlar gibi zorlu koşullar altında daha verimli hasat kapasitesi sayesinde, ekini tarladan
optimum zaman aralığında daha hızlı ve kolay şekilde çıkarabilir ve bu sayede ihtiyaç duyduğunuz
tiftik kalitesini koruyabilirsiniz. Herkesçe bilindiği üzere, daha yüksek tiftik kalitesi daha fazla kârlılık
anlamına gelir. Bunun yanında, sepet makinesinden taşıma makinesine aktarım sebepli kayıplar
da dikkate alındığında toplamda daha az pamuk kaybı yaşanır. Ayrıca, ürünün çırçırlama alanına
aktarımı ve kötü hava koşulları sebepli kayıpları da azaltmış durumdayız.
Tüm bu tasarruflar her birlikte dikkate alındığında, John Deere Pamuk Hasat Makineleri muhasebe
defterinizde sahiden “dip” sınırları belirleyecektir.
Dahili su sızdırmazlık özelliğinin yanı sıra, tamamlanmış
modüllerin yuvarlak şekli CP690 Pamuk Toplayıcı’nın
kesintisiz hasat özelliğine olanak tanır. Nasıl mı?
Yeterince pamuk topladığınızda, bu makinelerde bulunan
modül oluşturma sistemi görevi devralır. Siz hasada
devam ederken, CP690 otomatik olarak bir modül
oluşturur ve bunu sarar; ardından da tamamlanmış
modülü arka modül işleyicisine bırakır. Bu sayede,
sarılmış modülü durma yapmadan son sıraya veya
başka bir depolama alanına taşıyıp bırakabilirsiniz.

Taşıma zinciri üzerinde yapılacak küçük değişikliklerle,
mevcut modül kamyonları dört adete kadar sarılmış
yuvarlak modülü toplayabilir, taşıyabilir ve boşaltabilir;
bu da yük başına tam boyutlu bir standart modülden
daha fazla pamuk ortalaması sağlayabilir.
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H A S AT S Ü R E S I
Ö N C E K I 4 H A F TA L I K S Ü R E D E N
5 G Ü N E K A DA R DA H A K I S A

CP690 üzerindeki sargı depolama kutusu 5 adete kadar
rulo barındırabilir; böylece size 120 adete kadar modül
için yeterli sarma malzemesi sağlar.

TA M A R M W I L E K O L AY L A Ş T I R I L M I Ş
PALE TLEME VE DEP OL AMA

–– Her bir palette sağlanan işleme
ve depolama talimatları
–– Paletin her iki ucunda uç koruyucular
–– Paletteki RMW rulolarını dengeleyen palet beşikleri
–– Ekstra koruma için baloncuklu ambalaj
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TEK MAKINE.
VE TEK BIR
KIŞININ IŞI.
Eğer çiftçilikte bir zirve noktası varsa, bu o olmalı! Şimdi gereçlerinizi
yanınıza alın, traktörünüze atlayın ve lüks koşullarda hasat yapmaya
hazırlanın. CP690 Pamuk Toplama Makinesi, uzun hasat günleri boyunca
sizi rahat ettirecek konforu, kolaylığı ve kumanda özelliklerini sağlayan
premium kabinler sunar.
Basınçlı kabin, “ayarla ve unut” tipinde ClimaTrak Otomatik sıcaklık kontrolüne ve lüks
ComfortCommand hava süspansiyonlu koltuğa sahiptir. Standart eğitim koltuğunu kaldırdığınızda,
altında bir depolama bölümü ve çıkarılabilir bir tepsi göreceksiniz. Bu kısım CD’lerinizi ve cep
telefonunuzu saklamak için idealdir. Tepsiyi çıkarmanız halinde dizüstü bilgisayar gibi daha büyük
eşyaları da saklayabilirsiniz.
Sağ yanınızda, birincil operatör arabirimi ve makine bilgilerine yönelik ilk kaynak vazifesi gören
CommandCenter ekranı bulunmaktadır. Dokunmatik tuşlar aracılığıyla ayarlar, alarmlar ve diyagnostik
bilgilerini görüntüleyen ekranlar arasında gezinim yapabilirsiniz.
Ekranın hemen önünde; makine hızı, sıra üniteleri, modül oluşturucu, Manual RowSense kılavuzluğu
ve diğer bazı özellikleri kontrol etme imkanı sağlayan çok işlevli kol ve CommandTouch konsolu yer
alır. Ayrıca, köşe direğindeki ekran üzerinde motor devri, hasat bilgileri ve modül oluşturucunun
durumu gösterilir.

EMRINIZE HAZIR

Bu ergonomik olarak geliştirilmiş operatör istasyonunun
kontrollerine bir göz gezdirin. Yeni 19 cm’lik bir dokunmatik
CommandCenter ekran aracılığıyla tüm önemli bilgiler enerjik,
okunması kolay bir biçimde size aktarılır. Ayrıca, tüm kritik
makine işlevlerini süratle ve ödün vermeden izleyebilmeniz
amacıyla yeni dijital köşe direği ekranı da daha iyi okunabilirlik
için güncellenmiştir. Bunu gözünüzde, tüm hasadı tek bir
noktadan parmaklarınızın ucuyla işlettiğiniz bir sistem olarak
canlandırabilirsiniz.

B I L G I L E R I B I R B A K I Ş TA G Ö R Ü N

Motor, yuvarlak modül oluşturucu ve makine hız bilgilerine
yönelik okunan değerlerin bir özeti, köşe direği ekranı
üzerinden operatöre ulaştırılır.
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PREMIUM KABIN ILE
T Ü M B I L G I L E R E N E R J I K V E KO L AY
O K U N U R B I Ç I M D E K A R Ş I N I Z DA

Uzaktan bağlantılı sıra ünitesi yağlama sistemi,
her John Deere pamuk toplama makinesinde standart
olarak sağlanır.
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CP690:
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PAMUK
HASAT MAKINESI
En güçlüsünün CP690 olduğunu söylüyorken ciddiydik. Dünya üzerinde azami
590 beygir gücüne (30 hp Güç Takviyesi ile 560 hp nominal güç) sahip başka bir
pamuk toplama makinesi bulunmuyor: Bu, sizi en zorlu hasat koşullarında bile
sona taşıyacak ve hala pes etmeyecek bir güç. Hepsinin ötesinde, bu gücü yeni
bir 13,5 litre Tier 4 John Deere PowerTech PSS motor sunuyor… Hem hasat
sisteminize hem de ekosisteme iyi davranan bir motor.
Tüm bunların yanında, CP690’ın senkronize hasat hızının 7 km/sa ve sıyırma hızının da 8,5 km/sa değerine
artırıldığını göz önünde bulundurun. Sunulan bu fazladan hız hem akre başına yine dört balya randıman
sağlayacak, hem de işinizi erkenden bitirebileceksiniz. Bu sizce de gerçek bir “kazan-kazan” durumu değil mi?
Öte yandan, performans başarılı değilse güç kendi başına bir şey ifade edebilir mi? CP690’ın üstün öndenarkaya çekiş kararlılığı sağlayan, patinaj önleme sistemine sahip yeni bir ProDrive Otomatik Vitesli Şanzıman
ile donatıldığını dikkate alın. Buna ek olarak, yeni bir yardımcı fan size makineyi döküntülerden temiz
tutmanız için gelişmiş döner elek temizliği sağlıyor. Standart LED ışıklandırma paketi sayesinde ise en uygun
görünürlük seviyesi her zaman korunuyor.
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CP690, 13,5 l turboşarjlı ve havadan havaya ara
soğutuculu Tier 4 John Deere PowerTech PSS
motor ile donatılmıştır. Bu yeni motor 560 hp
(pamuk işleme çalışmasında ise ilave 30 hp
Güç Takviyesi sayesinde 590 hp) performans
sağlar; tam zamanlı dört tekerlek tahrik de
kombine edildiğinde CP690 tüm koşullarda
rakipsiz bir performans ve üretkenliği
mümkün kılar.

İKIZ YÜKSEK VERIMLI
P A M U K TA Ş I M A FA N L A R I

CP690’da bulunan ikiz hava fanları sayesinde,
özellikle akşam saatlerinde çiy oluşan zorlu
koşullarda dahi ekipmanın en uygun seyir hızı
korunur. Ayrıca, ikiz fanlar CP690’ın temiz
kalmasını güvence altına almak adına motor
bölmesinde daha fazla hava akışı sağlar.

T U R B O Ş A R J I L E 5 9 0 H P ’ Y E K A DA R G Ü Ç
DA I M A D Ö R T Ç E K E R
8 , 5 K M / S A’ E K A DA R K A Z I M A H I Z I

E T K I L E Y I C I D Ö N Ü Ş YA R I Ç A P I !

CP690 frensiz olarak 4 metrelik bir dönüş yarıçapına
sahiptir. Dönüş için daha az zaman harcayarak,
toplayıcınızın verimliliğini her gün, tüm gün boyunca
maksimum düzeye çıkarmanız mümkün kılınır.

P R O -1 6 T O P L A M A Ü N I T E L E R I

PRO-16 üniteleri güçlü bir şasiye takılır; bu sayede
ayarlama veya bakım için kolaylıkla hareket ettirilebilir.
PRO-16 birimleriyle donatılmışken CP690 standart olarak
Manual RowSense kılavuzluk sistemi ile birlikte sağlanır;
bu da hem artırılmış verimlilik, hem de sıra üzerinde
çalışırken operatör için daha az uğraş anlamına gelir.
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RAKIPSIZ BIR
PRO-FORMANS
Hangi sıra aralığını kullandığınız (veya gelecekte hangisini kullanacağınız)
farketmeksizin, PRO-Serisi Sıra Üniteleri ile her türlü duruma karşı
hazırlıklı olacaksınız.
Mevcut çok çeşitli sıra boşluğu yapılandırmalarıyla, eşsiz bir pamuk toplama esnekliğine sahip olursunuz.
Patentli John Deere kasnak ve krank sistemiyle başlayalım: Ünite aralığının değiştirilmesi kolay ve tek kişilik
bir iştir; bu da bakım ve servis işlemlerinin daha kolay ve elverişli olarak yapılmasına yardımcı olur.
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K O L AY V E KO N F O R L U
YA P I L A N D I R M A
V E AYA R L A M A

ELEK TRONIK YÜKSEKLIK
ALGILAMA

Elektronik yükseklik algılama (CS690’da
standarttır), hem yüksekliği hem de hassaslığı
seyir halindeyken kabininizden ayarlamanıza
imkan sağlar. Sıra ünitesi yüksekliği araziye
göre otomatik olarak ayarlandığından,
daha aşağıda bulunan pamuk kozalarını da
toplayabilirsiniz. Üniteler, diğer makinelerin
arkasında bırakacağı pamuk kozalarını
toplamak için neredeyse düz bir halde
çalışacak şekilde ayarlanabilir.

ÜNITE ARALIĞI

Bir John Deere toplama makinesinin ünite
aralığını ayarlamak hızlı, kolay ve tek kişilik
bir iştir. Bir pimi çekip üniteyi yerine
yerleştirilebilirsiniz. Ayrıca, PRO-SERIES hat içi
sıra ünitelerinin dar profili sayesinde, temizlik
amacıyla taraklara ve nemlendirici tamponlara
erişmek için de yeterince hareket
alanı bulunur.

P R O -X L M I L L E R

PRO-XL miller, John Deere’in PRO-SERIES
pamuk toplama makineleri özellikle
göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Zorlu toplama koşullarında üstün performans
sunarlar ve uzun aşınma ömrü sağlarlar.

GÖZETLEME CAMLARI

Her bir sıra ünitesinin üzerinde bulunan
gözetleme camları, doğru yağ seviyesinin
korunmasını kolaylaştırır.
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HARVEST DOC COT TON
BAŞARININ HARITASI
Randıman hedeflerinize ulaşabilmek için önce doğru yönde
yönlendirilmeniz gerekir. Harvest Doc Cotton size bu konuda yön
gösterecek doğru araçtır. Bu üstün randıman haritalama sistemi ile,
hasat verilerinize doğrudan kabinden ulaşabilirsiniz.
Diğer yüksek verimli ekinlerde olduğu gibi, hasat bilgisi toplayabilme özelliği ekinin kendisi kadar
önemlidir. Harvest Doc Cotton ile, GreenStar sisteminiz ve John Deere CP690’ınız ile yaptığınız
pamuk hasadını belgelendirebilirsiniz.
Harvest Doc temelli çalışan Harvest Doc – Cotton, mümkün olan en doğru yönetim kararlarını
almanıza yardımcı olacak ayrıntılı pamuk hasat randımanı haritaları oluşturmanızı mümkün kılar.
Harvest Doc Cotton, çalışması esnasında StarFire 3000 ve Kütle Akış sensörleri kullanır.
Veriler toplandıktan sonra, toplanan hasat randımanı verilerinin ayrıntılı raporlarını veya haritalarını
oluşturabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için sayfa 18’deki teknoloji bölümüne bakın veya John Deere
bayinize başvurun.

SEYIR HALINDE
BELGELENDIRME ILE
ELCIL OLARAK ETIKETLEMEYE
V E TA N I M L A M AYA S O N
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JOHN DEERE HARVEST
I D E N T I F I C AT I O N – C O T T O N

Üreticiler ve çırçırcılar, John Deere Harvest Identification –
Cotton ile tanışma zamanı: Seyir halindeyken belgelendirme
sağlayabilen ve elcil olarak etiketlemeyi ortadan kaldıran bir
sistem! Bununla artık yüzleşmeliyiz: Hem modül tanımlamak,
elcil olarak etiketlemek ve modülleri çırçırlama tesisinde bir
araya getirmek, hem de tüm bu görevleri yürütmek için fazladan
kaynak ayırmak artık tarihe karışıyor.
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BU ZINCIRDE HERHANGI BIR
ZAYIF HALKA BULUNMAZ
İşinizin aksamadan ve kârlı şekilde yürütülebilmesi için, mevcut çalışmalarınız,
bayiniz, tarım uzmanınız ve çırçırlama tesisiniz arasında sıkı bir bağ
bulunmalıdır. John Deere FarmSight stratejisi tam olarak bunu amaçlamaktadır.
FarmSight aracı JDLink gibi hizmetlerin de yardımıyla, ekipman durumunuzu
ve bayi kaynaklarınızı tüm pamuk döngüsü boyunca üretken halde tutabilir.
Size fayda sağlayabilecek özelliklere genel bir bakış:
JDLink*, ekipmanınızın iyileştirilmiş verimi ve performansı için kullanacağınız bağlantıdır. Bu akıllı çözümler
takımına Uzaktan Ekran Erişimi, Kablosuz Veri Aktarımı ve Service ADVISOR Remote dahildir. Bunların
yanında, bakım alarmları, konum tarihçesi ve diğer harika özelliklere de erişim sağlanır. Hepsinin yanında,
JDLink ayrıca makine kullanım raporunuzu özelleştirebilmenize imkan sağlar; bunun doğrudan
MyJohnDeere.com Operations Center hesabınıza entegre edilmesi durumunda da hem veri toplama
ve depolama kolaylaştırılır, hem de bilgilerin dilenen zamanda veya yerde verimli olarak analiz edilmesine
olanak sağlanır.
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M A N U E L R O W S E N S E K I L AV U Z L U Ğ U

Manual RowSense Kılavuzluk Sistemi, dikkatinizi makineyi
dümenlemekten alıp pamuk biçmeye odaklanmanızı mümkün
kılar. Operatörler daha az stres ve yorgunluk hissettiklerinden
daha dikkatli ve rahat olurlar.
Sepette daha fazla pamuk olmasına ve makine ile operatörden
daha fazla verim sağlanmasına imkan veren basit ve güvenilir
bir sistemdir.
Manual RowSense kılavuzluğunu etkinleştirmek için, sıralarla
aynı hizaya gelin ve çok işlevli koldaki şaltere basın.
Manual RowSense sisteminin çalıştırılması ve ayarlanması için
elverişli kol dayanağı kontrolleri kullanılır. Çok işlevli kol
üzerindeki bir şalter tarafından devreye alınır.

Süspansiyon çatalı kolu grubu, sıranın her
iki yanında çalışır. Orta eklem pimi, kumanda
birimine sinyal gönderen bir elektronik
sensörünü etkinleştirerek sırayı takip ederken
kontrol çubuğunun bir yandan diğer yana
hareketini sağlar.

Artık Kablosuz Veri Aktarımı ile, randıman verileri gibi bilgiler
içeren Harvest Doc and Harvest ID – Cotton dosyalarınızı
doğrudan MyJohnDeere hesabınıza gönderebilir ve bu sayede
hem mevcut hem de geleceğe yönelik kararların çırçırcınız ve
güvenilir danışmanınız tarafından daha hızlı, daha iyi ve daha
bilgilendirilmiş bir şekilde alınmasını mümkün kılabilirsiniz.
Service ADVISOR Remote* ile, JDLink makine bağlantısı bir
adım öteye taşınır. Makinelerin arıza teşhisi uzaktan yapılarak
tarladan gelen servis çağrıları azaltılabilir ve çalışma süresi
maksimize edilebilir.

Yenilikçi AutoTrac sistemi ile hasadınızı hassas
ve zahmetsiz bir şekilde yapın. Otomatik
kılavuzluk size, tarla içi verimliliği yönetmeye
yardım eden ve operatör yorgunluğunu büyük
ölçüde azaltan eller-serbest bir kontrol sağlar.

* Aktivasyon/abonelik gereklidir. Bazı ilave aksesuarlara
ve/veya bileşenlere ihtiyaç duyulabilir. JDLink bilgilerin
makineden JDLink web sitesine aktarılması için
hücresel bir veri bağlantısına ihtiyaç duyar. Kapsama
alanı için yerel John Deere Bayinize danışın.
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TARLADA HIÇ DURMADAN.
BAYINIZDE TEK BIR MOLA .
İster günlük bakım ister rutin servis veya acil durum onarımları olsun, John Deere ile ve ülkenizdeki
pamuktan sorumlu John Deere bayisi ile iş yapmaktan memnun kalacaksınız. Başlangıç olarak, günlük
öğeleri hızlı ve kullanışlı kıldık. Uzak bağlantılar sıra ünitesi yağlamasını kontrol ederken, hızlı doldurma
bağlantıları su deposunun ve dahili yağlama sisteminin hızlı bir şekilde doldurulmasına izin verir.
Daha büyük bir servis veya parça onarımı söz konusu olduğunda da, kimse size John Deere bayiniz
kadar iyi dönüş sağlayamaz. Gerek eğitimli teknisyenleri gerek de eksiksiz yedek parça envanteriyle,
John Deere bayiniz hasat süreci minimum kesintiye uğrayacak şekilde işinizin başında kalmanızı sağlar.
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TEKNIK ÖZELLIKLER
CP690 PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ

CP690 PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ

MOTOR

John Deere PowerTech PSS

SIRA ÜNITELERI

Beygir gücü

560 hp nominal

Sıra Sayısı

6

Güç Takviyesi

30 hp (590 hp toplam)

Aralıklar

76, 91, 96, 101 cm

Silindir hacmi

13,5 l

TOPLAMA ÜNITELERI

Silindir sayısı

6

Stil

Hat İçi

Turboşarjlı/Hava ile Soğutulan
Soğutma Sistemli

Evet

Mevcut Üniteler

PRO-16

Alternatör

İki adet 200 A alternatör

Tamburlar

2

Ön ve Arka Çubuklar

16-12 (PRO-16)

Çubuk başına Mil

20 (PRO-16)

Tarak Tamponları

Üretan

Nemlendirici Tamponları

Üretan

Ünite Tahrik Koruması

Kayar Kavrama

Ünite Hareketi

Kasnak ve Makara

SOĞUTMA SISTEMI
Döner Ekran

Evet

Soğutuculara Zemin Düzeyi Erişimi

Evet

YAKIT SISTEMI
Tip

Doğrudan enjeksiyon

Regülatör

Elektronik

Dahili Arıza Tanılama

Evet

ŞANZIMAN

ProDrive otomatik vites (AST)

Ünite Yapılandırması

PRO-16

1. vites (4WD)

0-7 km/sa

2. vites (4WD)

0-8,5 km/sa

3. vites (4WD)

0-14,5 km/sa

4. vites (4WD)

0-27 km/sa

FRENLER
Tip

Çok diskli, ıslak

LASTIKLER (İki paket mevcuttur)
Standard Drive Tire (Dual)

520/85R42 R1

Standart Sürüş Lastiği

IF580/80R34 R1W

Opsiyonel Sürüş Lastiği (Çift)

520/85R42 R2

ARKA TEKERLEK TAHRIKI

Evet

DAHILI MODÜL OLUŞTURUCU

TOPLAMA ÜNITESI YAĞLAMASI
Çubuklar

Dahili

Üst Dişliler

Seri

Yağlayıcı Depo Kapasitesi

257 l

DEPO KAPASITELERI (L)
Yakıt Deposu

1.400

DEF Tank

69

NEMLENDIRME SISTEMI (360 Galon Kapasite)
Hızlı Doldurmalı

Seri

YAĞ
Hidrolik Sistem
UZUNLUKLAR
Toplam Uzunluk

1.013 cm (hasat);
1.194 cm (taşıma)

Dingil Mesafesi

432 cm

YÜKSEKLIKLER

Modül Şekli

Yuvarlak/Silindir

Taşıma Modu

440 cm

Modül Boyutları

En fazla 238,7 cm
çap ve 238,7 cm genişlik

Hasat Modu

524,5 cm
7,6 m

Modül Ağırlığı

Tahmini 2.041-2.268 kg

Modül Çıkarırken
Tam Yükseklik

Seyir halinde boşaltma

evet

AĞIRLIKLAR

Sarma sistemi taşıma kapasitesi

120 parça

6 Sıra
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE
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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.”

08/18

Her yeni gün karşınıza kendi talepleriyle çıkıyorken, daima güvenebileceğiniz bir iş ortağına sahip olmak
güzeldir. Çalışmalarınız için finansmana ihtiyaç duyuyorsanız, bize bu konuda da itimat edebilirsiniz.
John Deere Finans birimi, ihtiyaçlarınıza göre aralarından tercih yapabileceğiniz çeşitli seçenekler
sağlayan bir kaynaktır. Günün sonunda ve takip eden her yeni gün boyunca, sizin yanınızda olacağız.
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