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TEK ELİN YARATIMI� 
TEK ŞİRKETİN ÜRETİMİ�

John Deere, kendi motorlarını, güç aktarma organlarını, hidrolik ve 
soğutma sistemlerini, elektronik modülleri ile telematik sistemlerini 
kendisi tasarlayıp üreten tek tarım makineleri üreticisidir. 

Faydası? Tüm bileşenleri olabildiğince etkin şekilde çalışan tam 
entegre bir makine... Geleceğe dönük yedek parça desteği garantisi. 
Ve tüm detaylar konusunda bilgili profesyonel eğitimli bayi desteği 
ağı. Bu sayede yeni 8000 Serisi size diğer tüm silaj makinelerinden 
daha fazlasını sunar.
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YENİ 8000 SERİSİ� 
DAHA FAZLASI�

Müşterilerimiz, yeni 8000 Serisine ilişkin görüşlerini açık şekilde ifade ettiler. 
Altı çok önemli alanda dünya çapında performans: enerji verimliliği, silaj 
kalitesi, konfor, güvenilirlik, tutuş ve maliyet tasarrufu. Bu büyük bir zorluktu. 
Ancak üstesinden geldiğimizi düşünüyoruz. Şimdi size daha fazlasını vermek 
adına 8000 Serisi ürün gamını tamamlayan üç yeni model ve geniş çaplı 
yenilikler sunuyoruz.
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DAHA FAZLASI

DAHA FAZLA GÜVENİLİRLİK 

Daha fazla güç için tasarlandı. Yeni 8000 Serisi geleceğin güç 
gerekliliklerine uygun şekilde tasarlandı� Baştan aşağı tüm tasarım, 
bileşenlerin aşırı bir şekilde gerilmemesini garanti eder� 

Kalite için tasarlandı. Yeni 8000 serisi kaliteden ödün vermeden 
üretildi� Yüksek kaliteli vites kutusu ve FAG rulman yatakları 
verimlilik ve dayanıklılık adına yeni standartlar koyuyor� 

Tüm koşullar için tasarlandı. Arizona'nın yüksek ve kurak 
ovalarından Kuzey Avrupa'nın nemli tarlalarına kadar, dayanıklılık 
testi programımız her türlü koşulda her türlü ürünü kapsamaktadır�

DAHA FAZLA GÜÇ VERİMLİLİĞİ 

Akıllı motor yerleşimi ile üretildi. Dikey motor konumu, arka 
tarafın görüşünü büyük ölçüde artırır ve daha iyi hava akışı ve 
verimlilik sağlayacak şekilde akıllı havalandırmaya imkân verir� 

Dinamik ürün akışı için tasarlandı. Yeni Besleme silindiri 
sönümleme sistemi ve tabla tahriği giriş kayıplarını en aza 
indirir ve düşük direnç ProStream ürün akışımızın hp başına 
verimi yeni seviyelere getirmesini sağlar� 

Daha hafif olacak şekilde tasarlandı. Verim elde etmenin 
en kolay yolu da bu� Akıllı tasarım, yüksek dayanımlı çelik ve 
alüminyum kullanımı, brüt ağırlığı optimize etmemizi sağladı�

DAHA FAZLA KONFOR 

Operatör için tasarlandı. Sizin tarafınızdan tasarlandı 
ve istediğiniz her şeyi içerecek şekilde üretildi� Panoramik 
görüş alanı, geniş alan ve sezgisel kumandalar ve ekranlar� 

Daha az bakım gerektirecek şekilde tasarlandı. Zaman 
kaybettirmeyen bakım, daha az günlük bakım noktası, tüm 
alanlara kusursuz erişim ve temizlik gereçlerini de içeren 
entegre alet kutusu bölümü, silaj makinenizi iyi durumda tutar� 

Daha fazla ekstra için tasarlandı. Standart operatör paketimiz, 
yeni 8000 Serisi sürücü koleksiyonu, eğitim ve alet kutusu içerir� 
Opsiyonel i Paketi, Profesyonel  veya Uzun Ömürlü Paket ile 
makinenizi ihtiyaçlarınıza daha da uygun hâle getirin�
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DAHA FAZLASI

DAHA FAZLA TUTUŞ

En zorlu toprak koşulları için tasarlandı. 8000 Serisi lastiklerin çaplarını maksimum 
2,15 metreye yükselttik� Buna 1 bara varan düşük lastik basıncını ve azaltılmış brüt 
ağırlığı da ekleyince, size daha fazla çekiş ve daha az sıkıştırma sunan basit ve verimli 
bir formül ortaya çıkar�

Kompakt bir tasarım için yapıldı. Minimum 3 m taşıma genişliği ve eşit ağırlık 
dağılımına sahip 8000 Serisi, yolda ve tarlada her tür manevrayı yapabilir�

ProDrive için tasarlandı. ProDrive, piyasadaki en üstün otomatik şanzıman,  
yeni nesil için daha da iyileştirildi� Her akstaki daha fazla tork, size her koşulda 
en iyi çekişi sunar�

DAHA FAZLA TASARRUF

Düşük aşınma parçası maliyeti için tasarlandı. Çok çabuk aşınmayan DuraLine Plus 
ürün akışı bileşenlerimiz ve yeni nesil uzun ömürlü kesme çubuklarımız ve DuraLine 
Plus çim ve mısır bıçaklarımız sayesinde hiç aşınma parçası değiştirmeden birkaç 
mevsim devam edin�

Rakipsiz yakıt tasarrufu için tasarlandı. Yeni aktarma organları tasarımımız eşsiz 
motor hız yönetimi sistemimizi mükemmel şekilde destekler� Profi dergisinin testleri 
ve müşterilerimizden gelen geri bildirimler, bunun hasat sırasında yakıt tüketimini 
%20 kadar düşürdüğünü kanıtlamıştır�

Tahmin edilebilir bakım masrafları için tasarlandı. PowerGard hizmet paketleri, 
cari giderlerin uygun şekilde bilançolandırılması için sabit bakım ve onarım giderleri 
konusunda rahat etmenizi sağlar�

DAHA FAZLA SİLAJ KALİTESİ

Daha fazla hassasiyet için tasarlandı. DuraDrum kesme tamburumuz size en iyi silaj 
kalitesinden ve çok geniş kesme uzunluğu yelpazesinden daha fazlasını sunar� Şimdi 
ProStream ürün akışı tasarımımız ile bunu daha da iyi hâle getirdik ve daha düşük 
aşınma için ayarlamaları azalttık�

Devrimsel dane kırma için tasarlandı. Daha fazla nişasta salınımı için tercihinizi yapın� 
Yeni 8000 Serimizdeki dane kırıcıların tümü daha geniş çaplıdır ve KernelStar2, agresif 
parçalama ve mükemmel nişasta salımı için %50'ye kadar daha fazla yüzey sunar�

Akıllı silaj yönetimi için tasarlandı. John Deere HarvestLab silaj kalitesinin doğru 
analizi için hem nemi, hem de bileşen içeriğini gerçek zamanlı olarak ölçer� Otomatik 
dozaj sistemimizi de ekleyince, yem stoklarını daha iyi idare edebilirsiniz�
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DuraLine Plus Kesme Çubuğu. DuraLine Plus bıçakları normal bıçaklardan çok daha uzun 
ömürlüdür.

Önceki nesil silaj makinelerimizin harika tarafları konusunda bize söylediklerinizi aklımızda 
tuttuk ve geri kalanını değiştirdik. DuraDrum kesme tamburu zaten en kaliteli silajı 
üretmesiyle tanınıyordu. Şimdi daha da iyi. Sonsuz değişkenli kesme uzunluğumuzu 
ve patentli KernelStar işleme teknolojimizi de katınca, en talepkâr çiftçileri ve biyogaz 
operatörlerini bile tatmin edecek her kombinasyonda yüksek kalite silaj kesebilirsiniz.

EN İYİ ÖZELLİKLERİ HARİÇ 
GERİ KALAN HER ŞEYİ DEĞİŞTİ

GENİŞ KESME UZUNLUĞU YELPAZESİ 

Model ve bıçak kurulumuna bağlı olarak 
3–33 mm'den başlayarak� Böylece 
müşterilerinize talep ettikleri esnekliği 
sunabilirsiniz� 

 

DAHA DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMİ 

Kesme uzunluğunu tam istediğiniz şekilde 
ayarlayın ve her kesişte daha az yakıt tüketin� 

 

EKSTRA HIZLI BİLEME 

Tambur 5 saniyenin ardından durur ve gerektiği 
takdirde ters taşlama sürecini otomatik olarak 
başlatır� Bu da bıçaklarımızın çok kısa bir sürede 
jilet gibi keskin hâle gelerek daha uzun ömür ve 
daha verimli kesme sundukları anlamına geliyor� 

 

AYAR GEREKTİRMEZ 

Yeni karşıt bıçak ayarı ve iyileştirilmiş bıçak tasarımı 
kombinasyonu, bıçakları tekrar ayarlama gereği 
olmaksızın tungsten kaplamanın tam genişliğini 
kullanır�

DURALİNE PLUS KESME ÇUBUĞU 

Yeni DuraLine Plus kesme çubuğunun kanıtlanmış 
aşınma ömrü, önceki kesme çubuklarına göre 4 kat 
daha uzundur� Eşsiz dayanıklılığı hem çimde hem 
mısırda kullanmak için idealdir ve ürünler arasında 
değiştirirken servis zamanı kazandırır� 

 

DURALİNE PLUS BIÇAKLAR 

Tungsten karbür kaplamanın uzunluğunu 
artırmamız (çim için +%33 ve mısır için +%43) 
sayesinde bıçaklar daha uzun ömürlü ve işletme 
maliyetleri de daha düşük� 

 

DAHA İYİ ÜRÜN AKIŞI KORUMASI 

Yeni bıçak sistemi ve yabancı materyal algılama 
sistemi kombinasyonu, iyileştirilmiş ürün 
bileşenleri koruması sağlar ve planlanmamış 
durmaları en aza indirir�
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Mısır konusunda daha fazla esneklik

Eşsiz DuraDrum kesme tamburu 
tasarımı (çimde de mümkün olan yarım 
bıçak seti) endüstrideki en geniş kesme 
uzunluğu aralığını sunar�

Bıçak sayısı

Maksimum Kesme Uzunluğu Dane Kırıcı 
ile 26 mm ile sınırlanmıştır�

tam bıçak seti

*3/4 bıçak seti
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Yeni çok amaçlı kesme tablamız, hem biyogaz üreticileri hem de hayvan yetiştiricilerinin farklı 
gereksinimleri için aynı iyi performansı sunacak şekilde tasarlandı. Bu da size, silaj kalitesinden 
ödün vermeden tüm müşterilerinizin taleplerini karşılayabilme esnekliği verir. Özel 
gereksinimlerinize göre, şimdi 40, 48, 56 ve hatta 64 bıçak kurulumu arasından seçim 
yapabilirsiniz.

BİR KESME TAMBURU�  
TÜM ÜRÜNLER�

RAHAT ÜRÜN AKIŞI

Gelişmiş yüksek hızlı video kameralar kullanarak, 
ürün akışını birkaç yıl önce mümkün olmayacak 
şekilde anlayabiliyor ve düzeltebiliyoruz� Daha 
geniş çaplı 680 mm tamburu daha hızlı ürün akışı 
yaratır ve bu da hasat makinesi ekstra kısa kesme 
uzunluklarında çalışırken büyük bir fark yaratır� 
Net sonuç, daha düşük güç tüketimiyle daha 
yüksek verim�

YÜKSEK VERİMLİ KESME

Yeni bıçak tutucu tasarımı ve 20 mm tungsten 
karbür kaplamalı daha uzun bıçak kombinasyonu, 
bıçaklar aşınırken hiç performans kaybı yaşamadan 
kesmeye devam etmeniz anlamına gelir� Dahası, 
yeni akıllı kesme çubuğu sistemi sayesinde 
ayarlama yapmanıza gerek yok� Mevsim boyunca 
yüksek kalite silaj kesmek hiç bu kadar kolay 
olmamıştı�

DAHA DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Yeni tasarımlı bıçak tutucuları daha tek tip ve 
odaklı ürün akışı yaratılmasını sağlar� Ürünün çıkış 
noktasını da optimize ederek ürün akışının toplam 
güç talebini 20 kW'ye kadar düşürür� Aralıksız, her 
gün kesim yapıyorsanız, bu toplamda çok belirgin 
bir yakıt tasarrufu sağlar� Dahası, %35'e kadar 
daha fazla ürün taşıyabilirler�

BİYOGAZ VE HAYVANCILIK POTANSİYELİNİZİ 
EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTIN

John Deere kesme tamburu tasarımı; daha da 
uzun kesme uzunlukları için 1/2 ya da 3/4 bıçak 
kurulumlu 40, 48, 56 ve 64 bıçak kesme tamburları 
kullanabilmenizi sağladığı için size başka hiçbir 
üreticinin sunmadığı bir kesme esnekliği sunar� 
Sadece John Deere'e özgü olarak, tek bir kesme 
tamburu ile biyogaz ve hayvancılıkla uğraşan 
çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz�
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Geleneksel merdaneli dane kırıcılarımız, yüz binlerce saatlik tarla testleri ile çok iyi kanıtlanmış 
bir şöhrete sahiptirler. 8000 Serisi için, daha da güvenilir performans ve daha iyi dane kırma 
adına tüm işleyiciyi yeniden tasarladık.

İYİLEŞTİRİLMİŞ DANE KIRICI� 
HER BAKIMDAN DAHA İYİ�

İYİLEŞTİRİLMİŞ GÜVENİLİRLİK

Tahrik yatakları için daha güçlü yaylar 
ve iyileştirilmiş labirent sızdırmazlık 
sistemi, uzun vadeli güvenilirliği zor 
koşullarda dahi, belirgin şekilde uzatır� 
Maksimum performans sağlamak için, 
ürün akışı kanalı boyunca ağır hizmet 
tipi, Alman yapımı FAG yatakları 
kullanıyoruz�

DAHA İYİ AYARLAMA

Ayarlama mekanizmasının bağımsız 
tahrik ünitesi daha iyi uzun vadeli 
güvenilirlik için ayarlayıcıların yükünü 
azaltır� İki yerine bir motor kullanmak 
size mevsim boyunca ilave hassas ayar 
avantajı sağlıyor�

ÜRÜNDEN ÜRÜNE HIZLI DEĞİŞİM

Dane kırıcı, ortak hasat mevsimlerinde 
hızlı değişime imkân tanıyacak şekilde 
sadece 5 dakikada çıkarılabilir� "Tak-
çıkar" tasarım, dane kırıcının kolayca 
kaldırılmasını ve ot boşaltma bacasının 
takılmasını sağlar� Ve mevsim bittiğinde, 
bakım amacıyla makineyi kaldırmak için 
entegre vinci kullanabilirsiniz, ek destek 
veya alet gerekmez�
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DAHA YÜKSEK VERİM 

Şimdi tüm dane kırıcılar, daha üretken 
işleme ve daha az aşınma için 240 mm 
çapında merdanelere sahipler� Bu da 
kesme verimliliğini 3-26 mm arasında 
artırıyor�
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DAHA FAZLA ENERJİ ÜRETİR 

Standart dane kırıcılara göre %270 daha 
fazla yüzey alanı olan KernelStar2'nin konik 
diskleri daneleri maksimum nişasta salımı ve 
daha yüksek silaj besin değeri için tamamıyla 
ezer� Bu sadece süt verimini iyileştirmez, 
aynı zamanda biyogaz üretiminin verimliliğini 
de artırır�

DAHA YÜKSEK KALİTE SİLAJ 

KernelStar2 mükemmel lifli, daha uzun boylu 
silaj yaparken bir yandan da daneleri ezer� 
Uzun ya da kısa uzunlukta kesilmiş ürünler 
makinede değişiklik yapılmadan kolayca 
elde edilir ve bu da size en üst düzey 
esneklik sağlar�

Devrimsel KernelStar çoklu ürün işleyicimiz, dane kırma konusunda yeni bir standart 
oluşturdu. Şimdi onun varisiyle tanışın: KernelStar2. Patentli tasarımının, düz ya da silindirik 
merdaneli dane kırıcılara göre iki kritik önemli avantajı var. 

Konik diskler, maksimum nişasta salınımı ve daha yüksek besin değeri elde edilecek şekilde 
her bir daneyi daha agresif şekilde ezer. Verimi de daha fazla olduğundan, uzun mısırda dahi, 
daha hızlı kesim yapabilirsiniz. Geçen yıllardan gelen tarla deneyimimize dayanarak, işleyiciyi 
8000 Serisi için tamamen yeniden tasarladık. 

KernelStar2 de aynı yeni ayarlama mekanizmasına ve daha güçlü yaylara sahiptir ve merdaneli 
işleyiciler de %50'ye kadar daha fazla disk yüzey alanı sayesinde ilave fayda sağlar.

KERNELSTAR2� 
İŞLEME YENİDEN TANIMLANDI�
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KURULUMSUZ

HarvestLab önceden kalibre edilmiştir 
ve yeni montaj braketi ayar gerektirmez� 
Böylece tüm mevsim doğru değerler 
alabileceksiniz�

HER TÜR ÜRÜNDE ÇALIŞIR

Yonca, arpa, baş vermemiş mısır, çim, 
mısır, buğday ve tam üründe doğru, 
tutarlı veri sağlar�

DAHA İYİ SİLAJ KALİTESİ

HarvestLab ölçümlerini kesme tablası 
kontrol sistemine bağlayarak, nem 
değerleri doğrultusunda optimum kesme 
uzunluğu otomatik olarak ayarlanır�

DAHA VERİMLİ SİLAJ PAKETLEME

Testler, doğru kesme uzunluğu ile silaj 
paketlemenin %25'e kadar iyileştiğini 
gösteriyor� Bu daha iyi anaerobik 
sindirim ve daha yüksek silaj kalitesi 
adına hava ceplerini azaltıyor�

DAHA İYİ YEM STOĞU YÖNETİMİ

Müşteriler, daha iyi besin oranlaması 
ve katkı maddesi ihtiyacını belirlemek 
adına şimdi yığınlarının bileşimini 
hesaplayabilecekler�

Ürün boşaltma bacasına takılan HarvestLab, nemi ve ürün bileşenlerini gerçek zamanlı olarak 
ölçer. Endüstrideki en popüler sistem olarak Carl Zeiss ile geliştirilip patentlendi ve Yakın 
Kızılötesi teknolojisi ile, hasat edilmiş ürünü saniyede 17 kez ölçüyor. Kuru madde içeriğinde 
± %0,78'lik bir doğrulukla DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) bağımsız sertifikasına 
sahip olan HarvestLab, yüksek kaliteli silaj üretiminde tahmini devre dışı bırakıyor. Buna 
gerçek zamanlı bileşen ölçümünü de ekleyince, müşterilerinizin yem stoklarını idare etme 
ve gelecekteki ürün çeşitlerini planlama yöntemlerini değiştirme gücüne de sahip oluyor.

DOĞRU EKİN ANALİZİ�  
DAHA İYİ YEM STOĞU YÖNETİMİ�
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Ürün Malzeme Nem ADF* NDF** Nişasta Protein Şeker

Mısır Silajı

Taze 
hasat edilmiş 
ve ambarda 
saklanmış

X X X X X

Yonca X X X X X

Mısır silajı X X X X X

Tam Ürün Silajı X X X X X

Çim X X X X X

 *ADF = Asit Deterjan Fiber
**NDF = Nötr Yoğunlukta Fiber



20 ||20

Kolay okunan ekran. 30 l toplama deposu. 360 l arka depo.

Sıvı dozaj nozülleri kolay erişim için 
boşaltma bacasında bulunur ve siz de 
HarvestLab'den gelen nem veya bileşim 
değerlerine göre sabit ya da değişken 
dozaj oranları seçebilirsiniz� İkiz tanklar 
iki farklı aşılayıcının bir arada ya da farklı 
zamanlarda katılmasına imkân tanır�  

Yeni 8000 Serisinin bir diğer katma değeri, tam entegre ileri dozaj sistemi olan ADS Twin Line. Biri kolay erişim 
için kabinin yanında 30 litrelik toplama deposu, ikincisi de makinenin arkasındaki siperin altında 360 litrelik 
depo olmak üzere iki ayrı depo barındıran ADS Twin Line, çok değişken bir yem stoğu yönetme aracıdır.

ENTEGRE ÜRÜN DOZAJLAMA� 
ARTIRILMIŞ BESİN DEĞERİ�

Yani, örneğin çim keserken, bir tanktan 
ıslak çim alanına asit eklenerek küf 
artışı önlenebilir ve ardından da kuru 
bir alana mikrobik aşılayıcı eklenerek 
fermantasyon desteklenebilir�
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PREMİUM ÇALIŞMA ALANI� 
KULLANICI DOSTU ÇEVRE�

Sessiz. Donanımlı. Rahatlatıcı. 

En ince detayına kadar düşündük. Rahat görünen ekran size bilgiler sunar, buzdolabı yiyecek 
ve içeceklerinizi soğuk tutar ve Bluetooth bağlantısı sizi erişilebilir kılar. 8000 Serisi kabininin, 
her gün fazladan birkaç hektarlığına içinde olmak isteyeceğiniz bir yer olduğunu düşünüyoruz.

Mükemmel çepeçevre görüş 

Dikey konumlu motor ve yüksek kabin 
operatöre 360° kadar engellenmeyen 
panoramik görüş sağlar� Bu, manevra 
sırasında doğru treyler doldurma ve 
güvenlik konularını kolaylaştırıyor�
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GÖZ KAMAŞTIRMAYAN EKRAN

Yansımaları en aza indirmek için 
tasarlanmış olan ön ekran, ürünü ve ön 
takımı geceleri ve yağmurlu havalarda 
da açıkça görmenizi sağlar�

BLUETOOTH BAĞLANTISI

Ahizesiz telefon görüşmeleri veya 
banttan müzik dinlemek için 
cihazlarınızı hasat makinesinin 
ses sistemine bağlayın�

KOLAY ERİŞİLEBİLEN DEPOLAMA 
OLANAĞI

Tüm kişisel eşyalarınız ve iş gereçleriniz 
için bol yer�

OTOMATİK KLİMA

Sizin için ideal olan sıcaklığı 
CommandARM üzerinden 
ayarlayabilirsiniz�

DAHA İYİ GÖRÜŞ

İnce köşe direkleri engelleri en aza 
indirir ve yüksek yan panel camları, 
daha güvenli ve daha doğru treyler 
yüklenmesi için daha iyi görüş sağlar�

MÜKEMMEL ARKA KORUMASI

Havalı süspansiyonlu koltuk, 
engebeli yüzeylerde sırtınızı sarsılma 
ve titreşimlerden korur�

ERGONOMİK KUMANDA KONSOLU

Tekrarlanan görevler için 
programlanabilen tuşlar� Tüm ana 
düğmeler ve kumandalar uygun bir 
şekilde koltuk ile birlikte dönen 
CommandARM'a yerleştirilmiştir�

OPTİMUM SÜRÜŞ KONUMU

Koltuk kabinin ortasında bulunur ve 
direksiyon mili iki yöne döndüğünden 
optimum bir sürüş konumu sağlanır�

HOSTES KOLTUĞU

Operatör eğitimi için uygun bir 
şekilde konumlandırılmış olan koltuk 
katlandığında çalışma yeri açılır�

MERKEZİ BİLGİ EKRANI

CommandCenter, yer hızı, motor hızı, 
kesme uzunluğu, vb� tüm ana makine 
işlem bilgilerine sahiptir�

SOĞUTULMUŞ YİYECEK VE İÇECEKLER

Kabinde geçirilen uzun sıcak günlerde 
büyük bir buzdolabı gerekir�

TEK ELLE KUMANDA

Tüm ana kontroller, yer hızı, tabla 
katlama ve kaldırma, boşaltma bacası 
döndürme ve kaldırma, besleme 
merdaneleri ve kesme tamburu 
bağlantısı, çok işlevli koldan kumanda 
edilebilir�

BOL MİKTARDA GÜÇ

Çok sayıda 12 V soket ile tüm cep 
telefonlarınızı, tabletlerinizi ve diğer 
elektrikli cihazlarınızı şarj edebilirsiniz�
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Markalı ürünler ve kıyafet. Bakım için hızlı erişim. Yerleşik yüksek basınçlı temizleme hortumu.

KONFOR İÇİN TASARLANDI�  
ÇALIŞMAK İÇİN YARATILDI�

Saatlerce. Günlerce.

Hasat makinesi çalıştırmak zor iştir. Bu yüzden, tasarım ekibi için konfor bir öncelikti. Hangi özelliklerin 
işlerini kolaylaştıracağını görmek adına, makinenin geliştirmesindeki her bir aşamada operatörlere danıştık.  
Daha ziyade mobil bir ofis gibi gözüken premium bir kabin tasarlamanın yanı sıra, çalışma günü boyunca 
yapılan her işe baktık. Sabahın erken saatlerindeki kurulumdan yolda taşıma yapmaya, hasat yapmaya 
ve gün sonu bakımına, 8000 Serisi operatör konforunu bir üst seviyeye çıkartıyor.

TÜMLEŞİK TEMİZLİK GEREÇLERİ

Entegre su tankı ve yüksek basınçlı hava 
hattı iş sonrası temizliği kolaylaştırıyor, 
özellikle de tozu radyatör filtresinden 
çıkarırken veya kabini temizlerken�

TÜMLEŞİK ALETLER

Günlük bakım ve onarım için gereken tüm 
önemli aletler standart olarak mevcut�

HIZLI ERİŞİM

Kesme tamburu ve bıçaklara hızlı erişim 
sayesinde rutin kontroller ve bakım 
birkaç dakikada yapılabiliyor�

YÜKSEK SÜRÜŞ KONUMU

Büyük lastikler ve göz kamaştırmayan 
ön  cam size yüksek bir sürüş konumu 
vererek mısırın üstünden görmenizi 
sağlar; tüm gün kesim yaparken bu 
önemli bir faydadır�

HER HAVA KOŞULUNDA GÖRÜŞ

Ön, arka ve yanlardaki yüksek 
cam paneller ve silecekler her hava 
koşulunda harika bir görüş sağlıyor� 
Ve eğer güneş çıkarsa, güneşliklerden 
birini indirin yeter�

MÜKEMMEL ARKA GÖRÜŞ

Elektrikli ayarlanabilir dikiz aynaları ve 
düşük motor konumu sayesinde arkanızı 
çok iyi görebilirsiniz� GreenStar ekranla 
görüntülenen tümleşik video kameralar 
da mevcuttur�

MİNİMUM BAKIM

Otomatik yağlama, ömür boyu sızdırmaz 
tahrikler ve yataklar ve verimli ürün 
akışı, rutin bakımı en aza indirir� 
Bir yağ ve yağlama sistemi belirleyerek 
toplayıcıyı kabinden yağlayabilir, daha 
da fazla zaman tasarrufu yapabilirsiniz�

ELLER SERBEST KUMANDA

AutoTrac RowSense ve RowTrak II yüksek 
hızda hasadın baskısını kesen, denenmiş 
ve test edilmiş kılavuz sistemlerdir�

KOLAY OKUNAN EKRANLAR

Tüm kabin için ekranlar kolay okunacak 
şekilde tasarlanmış metinler ve 
grafiklere sahiptir, böylece tüm ana 
göstergelere göz ucuyla ulaşabilirsiniz�

ÖZEL OPERATÖR PAKETİ

Satın aldıktan sonraki ilk yıl, iki 
operatöre kadar operatör eğitimi 
dâhildir� Her makinenin yanında  
8000 Serisi kıyafetleri, çalışma giysileri 
ve bir kahve bardağı ile sunulur�



26 |

*900/60 R42 Trelleborg lastikler

Ø 164 cm

DAHA FAZLA ÇEKİŞ

Önceki SPFH neslimizde toplam lastik 
çapını neredeyse %10 artırdık� Daha geniş 
lastikler daha geniş bir yüzey alanı anlamına 
gelir ve şimdi 2,15 m'ye varan lastik çapları 
sayesinde bu yerle temas eden lastik 
miktarını ve makine çekişini artırır�

DAHA FAZLA YERDEN YÜKSEKLİK

8000 Serisi şimdi SPFH pazarındaki en 
büyük lastikleri sunuyor; çapı 2,15 m'yi 
buluyor� Bu da size 0,5 m yerden 
yükseklik sağlıyor; pazarın en iyisi� 
Böylece, iyileştirilmiş toplam çekiş 
sayesinde zorlu, çamurlu şartlarda 
sorunsuz ilerleyebilirsiniz�

DAHA AZ TOPRAK SIKIŞTIRMA

Daha büyük lastikler 8000 Serisinin, 
önceki SPFH'lerden %22* daha geniş bir 
ayak izine sahip olmasını sağlıyor� Bu da 
makine ağırlığının tarlada daha homojen 
dağılmasını sağlayarak ön aks ve 
topraktaki baskıyı neredeyse bir ton kadar 
azaltıyor� Lastik kurulumunuza ve tabla 
ataşmanınıza bağlı olarak, lastik basıncını 
1,0 bar kadar azaltabilirsiniz; toplam çekiş 
iyileşirken, potansiyel toprak sıkıştırma 
da büyük ölçüde azalır�

HIZLI TAŞIMA HIZI

1,0 bar kadar düşük lastik basınçlarıyla 
dahi, işler arası hızlı taşıma için 40 km/sa 
kadar hızlara çıkabilirsiniz�

8000 Serisi ihtiyaçlarını karşılamak için size eskiden olmadığı kadar çok lastik 
seçeneği sunar. Pazardaki en iyi yerden yüksekliğin tadını çıkaracaksınız, 
3 m'den daha fazla olmayan taşıma genişliği ve olabilecek en düşük yer baskısı.

DAHA BÜYÜK LASTİKLER�  
DAHA İYİ KONTROL�

3,0 m

3,1 m
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50 cm yerden yükseklik

Ø 215 cm
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YÜKSEK VERİMLİ TABLALAR. 
TÜM ÜRÜN KABİLİYETİ.

Tüm ürünler. Tüm koşullarda.

Tabla çeşitliliğimiz 8000 Serisi geliştirme programının bir parçası 
olarak yoğun şekilde test edildi. Yüksek beygir gücü için tasarlanıp 
üretildiğinden, kusursuz ürün kavramaya ve verimli ve güvenilir 
operasyona güvenebilirsiniz. Bağlanmak da kolay. Traktör/yükleyici 
kaplinlerinin sürüşünden aldığımız deneyimi silaj hasatına taşıdık. 
Ataşman noktaları kendilerini ortalayabiliyorlar ve artık tek koldan 
kitleme mekanizması ve tüm hidrolik ve elektrikli bağlantılar için 
çoklu kaplin bulunuyor. Tablalar arasında değişiklik yapmak da hiç 
bu kadar kolay olmamıştı, “tabla algılama” tabla değişiminden 
sonra tekrardan kalibrasyon yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ÇİM

8000 Serisine özel olarak, tümüyle yeni bir çim toplayıcı 
tasarlandı. Değişken helezon hızı sayesinde tüm kesim 
uzunluklarında daha iyi besleme sunar. Diş hızını hasat 
makinesinin yer hızına bağlayarak kayıpların en aza 
indirilmesini sağlayan opsiyonel diş tahriki de mevcuttur.

MISIR VE TAM ÜRÜN

Efsanevi güvenilirlikleriyle bilinen bağımsız sıralı döner 
tablalarımız, ürün çıkışına uyacak şekilde kusursuz bir 
güç sunmaları amacıyla çok geniş bir genişlik çeşitliliğiyle 
sunulmaktadır. Az bakım gerektiren tasarımları size 
binlerce saatlik güvenilir hasat imkânı verecek.
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TAM ÜRÜN

ProfiCut 620, temiz, alçak kesilmiş anızlı ürün silajı 
istediğinizde mükemmel bir çözüm olan yüksek verimli bir 
tabladır. Kanıtlanmış disk biçme kirişi barındıran helezon hızı, 
ürün çıkışını optimize etmek ve silaj kalitesi için kesme 
uzunluğuna göre ayarlanabilir.

Çoklu kaplin ve basit kitlenmemize ek olarak sunulan otomatik 
PTO kaplin, hasat yapma zamanını artıran ve endüstrinin en 
iyisi olan bir bağlama sunar�
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YENİ VE EŞSİZ BİR HELEZON TASARIMI

Eşsiz kanat tasarımlı yeni helezon ürün çıkışını, özellikle de ağır 
ve ıslak yığınlarda, belirgin şekilde artırır�

RAHAT ÜRÜN AKIŞI

Sıra sonlarında veya ekili sıra çeşitleri dolayısıyla homojen 
olmayan ürün akışı almanız önemli değildir� Yeni besleme 
silindiri sönümleme sistemimiz ürün akışını otomatik olarak 
rahatlatır, tutarlı kesme kalitesi adına karşıt bıçaklara denk 
bir mat hazırlar�

YENİ ÇİM TOPLAYICI� 
DEĞERİ ARTAN SİLAJ�

Daha güçlü. Daha iyi verim. Daha temiz koleksiyon. 
Yeni çim toplayıcımız baştan sonra tümüyle yeniden tasarlandı.
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KALİTELİ SİLAJ

İlave merkez tekerlek barındıran pivot şasisi engebeli zemine 
uyar ve silaja toprak bulaşmasını önler�

DEĞİŞKEN HELEZON VE DİŞ HIZI

Opsiyonel bir özellik olan değişken çift tabla tahrik ünitesi, toplayıcı dişlerini, 
helezondan bağımsız olarak ayarlar� Bu özellikle, hafif yığın hasadı esnasında 
faydalıdır� Yer hızı arttıkça, toplama dişleri otomatik olarak hızlanır, bu sayede,  
hiçbir ürün yerde kalmaz�

DAHA FAZLA GÜVENİLİRLİK

Ekstra ağır iş zincir tahrikleri ve yüksek kalite FAG yatakları size 
mevsimden mevsime güvenilir bir performans sunar� Günlük 
bakımınızı daha da azaltmak için otomatik yağlamayı da ekleyin�
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SIRADAN BAĞIMSIZ� 
EFSANEVİ GÜVENİLİRLİK�

Bir John Deere şirketi olan Kemper tarafından üretilen sıradan bağımsız tablalarımız da dünya genelinde binlerce 
adet satıldı. Yüksek kapasiteleri, güvenilirlikleri ve az bakım gerektirmeleri konusunda efsaneleşen küçük veya 
büyük tambur modelleri, farklı ürün yüksekliklerine ve farklı beygir gücü gereksinimlerine uymak adına geniş 
bir çeşitlilik ile sunulmaktadır.

HOMOJEN BESLEME – DAHA İYİ SİLAJ 
KALİTESİ

Merkezdeki eğimli konveyör tamburları 
hasat makinesinin besleme merdanelerine 
aktif besleme sağlar ve hızın kesme 
uzunluğuna göre otomatik senkronu 
sayesinde silaj kalitesini artırır.

KENDİNİ TEMİZLEME

Açık tasarım, ürün kalıntısının 
ve toprağın yere düşmesini sağlar 
ve kirlenmeyi önler.

YERDEKİ ÜRÜNLER İÇİN MÜKEMMEL

Düşük profil ürün bölücüler yere düşen 
ürünü daha verimli şekilde toplar.

PROTOUCH RAHATLIĞI

Özel ProTouch özelliğimiz operatörlerin 
hasada veya taşımaya daha hızlı 
hazırlanmalarını sağlar. Tablayı katlamak 
da dâhil olmak üzere, sadece bir düğme 
ile pek çok işlevi yerine getirir. Çoklu 
tarla değişimleri için net bir avantaj.

DAHA HIZLI ANIZ DEKOMPOZİSYONU

Keskin kenarlı bıçaklar lastikleri 
delinmelere karşı korur ve hızlı anız 
çürümesini teşvik eder.

YOLDA KOLAY TAŞIMA

Kompakt katlama tasarımı önünüzdeki 
yolu her zaman kusursuz şekilde 
göreceğiniz anlamına gelir.

OTOMATİK DESTEK

Yeni otomatik destek tekerleği 
sayesinde, ön aksın desteklendiğine 
bakmak için kabinden ayrılmanıza 
bile gerek kalmaz.
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DAHA İYİ TUTUŞ� 
DAHA İYİ KONTROL�

ProDrive önceden kurulmuş iki hız düzeyinde otomatik vites değişimi sağlar.

Çok farklı bir prensiple çalışsa da, bir arabadaki otomatik hız sabitleme gibi işler, yamaç aşağı 
hasat yapıyor olsanız bile sabit bir hızı korur. Otomatik moddayken, önceden ayarlanmış iki aralık 
arasından gitmek istediğiniz hızı seçersiniz; tarlada 20 km/sa ve yolda 40 km/sa. Kullanması 
da kolay. Vites kolu yok. El freni yok. Ana kumanda kolunu ileri itin ve gerisini ProDrive'a bırakın.
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YUMUŞAK TOPRAKLARDA NARİN

Ön ve arka aks arasındaki hız 
diferansiyeli tekerleklerin dönüş 
sırasında toprağa zarar vermesini önler.

MÜKEMMEL ÇEKİŞ

4WD hasat makinelerinde, eğer 
bir tekerlek çekiş kaybı yaşamaya 
başlarsa, hidrolik akış çekişe sahip 
diğer tekerleklere aktarılır.

GÜÇLÜ FRENLEME

Hemen durmanız gerekiyorsa, kumanda 
kolunu ve 2 fren birimini geri çekin – 
ikisi de 4 disklidir – hasat makinesini 
hemen durdurun ve otomatik park freni  
devreye girsin.

DÖKÜLMESİZ RÖMORK YÜKLEMESİ

Sabit bir hız, yamaç aşağı işler sırasında 
da treyler sürücülerinin hızlarını hasat 
makinesine daha kolay uydurarak hassas 
yükleme yapmalarını sağlar. 

TAŞIMA ZAMANI VE YAKITTAN 
TASARRUF EDİN

Tarlalar arasında sadece 1250 rpm'de 
40 km/sa hızla ilerleyin.
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MANUAL ROWSENSE

Özel olarak mısır hasadı için tasarlanan 
Manual RowSense, sapların konumunu 
takip etmek için mısır tablasına 
yerleştirilen dijital sensörleri kullanan 
elektro-mekanik bir sistemdir� 
Sensörlerden gelen sinyal bir tekerlek açısı 
sensörüne bağlıdır ve tekerlekler ürüne 
göre hasat makinesine tam olarak 
eşleşecek şekilde otomatik olarak 
ayarlanmıştır� Son derece esnektir ve 
35 cm ile 1 m arası sıra boşluklarında 
çalışabilir!

Manüel RowSense kullanmak daha kolay 
olamazdı� Çok işlevli kumanda kolundaki 
tek bir düğme ile çalışır ve homojen 
olmayan her tür dikim ve tarla kontürüne 
göre otomatik olarak dengelenir� 
Dümenleme hasat makinesinin yer hızına 
göre ayarlanır ve makinenin hızı arttıkça 
daha da hızlı tepki verir�

AUTOTRAC

AutoTrac, kıyıcınızın verimliliğini daha da 
artırmak adına tam ürün ve mısırda tam 
çalışma genişliğini kullanarak mükemmel 
bir hasat sağlar�

AUTOTRAC ROWSENSE

AutoTrac RowSense, ürün yerde olduğunda 
bile hasat makinesine hassas kılavuzluk 
etmek için, tablada bulunan sıra 
sensörlerinden gelen bilgi ile StartFire alıcı 
aracılığıyla uydu konumlandırma verisini 
entegre eder�

Otomatik eller serbest kılavuzluk, hasat makinesini saatler boyunca tam olarak doldurmanız 
gerektiğinde yüksek hacimli hasat işlemleri için gereklidir. Her geçişte tam dolu bir tabla 
alacak olmanızın dışında, görülmeyen veya atlanan alanları ortadan kaldırarak, yakıt tasarrufu 
ve daha yüksek hızlarda saatler boyu hasat yapmanızı sağlar.

Kılavuzluğun, uzun mısır ve diğer sıralı ürünleri hasat etme stresini ortadan kaldırma yararı da 
vardır. Böylece rahatlayabilir ve römork doldurmaya ve en iyi kalitede silaj kesmeye konsantre 
olabilirsiniz.

ELLER SERBEST KILAVUZLUK� 
STRESSİZ HASAT�
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AFC entegre CommandCentre'dan kullanılır Operatör römork yükünü rahatça görebilir

ÜRÜN KAYBINI AZALTIN

Entegre kameralar römorkun ne kadar dolu 
olduğunu takip eder ve hiç silaj dökmemeniz 
adına ürün akışının miktarını ayarlar�

TREYLERLERİN HIZLI BİRLEŞMESİ

Römorklar arası değişim yaparken veya yastık 
başı dönüşlere devam ederken, AFC hemen 
treylerleri geri takar ve gereksiz şekilde 
durmadan çalışmanızı sağlar�

GÜNDÜZ GECE ÇALIŞIN

Otomatik AFC sistemi az ışıklı şartlarda bile 
kusursuz çalışır, böylece daha uzun çalışabilir 
ve performansınızı daha ileri taşıyabilirsiniz�

TÜM ÜRÜNLERDE DOĞRU DOLDURMA

Mısır veya çim hasadı fark etmez, AFC tüm 
ürünlerle çalışabilir� 

Yeni John Deere Aktif Dolum Kontrolü (AFC) sistemi ile treylerleri hareket ederken 
doldurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. John Deere'nin AutoTrac ve RowSense 
gibi AMS Kılavuz sistemleri ile birleşince, 8000 Serisi günümüz piyasasının en 
verimli ve üretken silaj hasadı kurulumu hâline geliyor.

OTOMATİK HASSASİYET� 
HER AN DOLDURABİLME�
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Hızlı tabla ataşmanı 
Kendini ayarlayan tabla kilitleme 
sistemi tahrik hattını otomatik 
olarak bağlar�

Pozitif ürün kavrama 
Besleme merdanelerinin dişli 
profili ürünün tabladan daha 
iyi toplanmasını sağlar�

Patentli hızlı durma sistemi 
Geleneksel mekanik bağlantıların 
stresleri olmadan besleme 
merdanelerini anında değiştiren 
patentli hidrolik sistem�

Yumuşak ve homojen ürün akışı 
Yeni besleme merdanesi sönümleme 
sistemi üstteki merdanelerde 
denk bir basınç dağılımı sağlar� 
Bu, sönümleyici ürün matını 
yumuşattığından, homojen olmayan 
namlu biçerken büyük fark yaratır 
ve homojen besleme ve tutarlı 
Kesme Uzunluğu sağlar�

Yüksek kapasite besleme 
merdaneleri 
Besleme merdaneleri, yumuşak 
ürün akışı için tablayla tam olarak 
senkron hâldedir� Ağır iş yerleşimi 
yeni yaylarda birleşince, %35'e 
kadar daha fazla basınç 
uygulayarak, daha homojen, 
hassas bir kesme için daha düz 
bir ürün matı yaratır�

Uzun ömürlü hidrolik bıçak bileyici 
Yeni tam hidrolik sistem daha fazla 
güvenlik amacıyla titreşimlere karşı 
daha dirençlidir�

Ekstra karşıt bıçak ayarı 
Daha iyi stabilite ve daha hassas ayar 
için kesme çubuğu kaya gibi sağlam bir 
platforma monte edilmiştir� Ayarlama 
pivot noktası kesme çubuğunun çok 
altında konumlanmıştır, bu sayede 
aşınmış bıçaklar ayarlanırken minimum 
yatay değişiklik gerçekleşir�

Geniş profil bıçak monteleri 
Bıçak monteleri daha geniştir 
ve profil de daha stabil ve 
homojen bir ürün akışı sağlamak 
üzere tasarlanmıştır�
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PROSTREAM: YÜKSEK GÜÇ�  
DÜŞÜK SÜRTÜNME�

ProStream ürün akışı kanalı, günümüzün endüstri güç hattından çok daha fazlasına ulaşmak ve 
saatte 400 tondan fazla maksimum verim elde etmek adına motor beygir gücü çıkışı için ekstra 
ağır iş bileşenleri ile tümüyle yeniden tasarlandı. 625 hp'den başlayan modellerde ürün kanalı, 
beygir gücü ve ürün çıktısı arasındaki en verimli dengeyi kurabilmek adına 17 cm daha geniş.

Kanalın yumuşak ve narin kavisi homojen ürün akışı direncini de en aza indirir ve aşınmayı azaltır.

Odaklı ürün akışı 
Ürün hızlandırıcı, 
hızlı ve hassas treyler 
yüklemesi için güçlü 
bir ürün akışı sağlar�

5 dakikada Dane Kırıcı değişimi 
Dane kırıcı ön aksın arkasına 
yerleştirilmiştir ve kabin arkasındaki 
servis bölmesinden kolayca 
erişilebilir� Tak/çıkar tasarım, ürün 
akışından ayrılıp bir çim boşaltma 
bacası ile 5 dakika içinde geri 
takılabildiği anlamına gelir�

Yüksek kalite, ağır hizmet yatakları 
FAG Schweinfurt, Almanya üretimi yeni 
tasarlanmış yataklar, çok daha fazla 
yükler için uygundur� Bunun yanı sıra, 
besleme silindiri tasarımı erken aşınmayı 
önleyici beklenen korumaları da sağlar�
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Mükemmel stabilite

Dikey konumlandırma, motorun 
silaj makinesinin şasisinin altına 
yerleştirilebileceği anlamına gelir.  
Bu, dik yamaçlarda çalışırken veya yolda 
yüksek hızda giderken daha iyi stabilite 
sağlamak adına makinenin toplam 
ağırlık merkezini aşağıya çeker.

Tablalar daha geniş ve ağır hâle geldikçe, bürüt makine ağırlığı, toprak sıkışmasının azaltılması adına önemli  
bir noktaya dönüşür. Bu durum özellikle toprağın işlenmediği tarım işlemleri ve ürünlerin daha az stabil olan 
topraklara ekildiği biyogaz hasadı açısından önemlidir.

DAHA HAFİF MALZEMELER� 
DAHA GÜÇLÜ YAPI�

DAHA ÇOK GERİLEBİLEN ÇELİK 
PANELLER

Standart yumuşak çeliğin iki katı 
gücünde olan daha çok gerilebilir çeliğin 
daha çok kullanılması, daha ince ama 
daha güçlü parçaları mümkün kılar�

HİDROLİK SİSTEMLER MEKANİK 
SİSTEMLERİN YERİNİ ALIYOR

Çoğu durumda, geleneksel vites kutuları 
hidrolik olanlarıyla değiştirildi� Daha az 
hareketli parça ile, hem daha hafifler 
hem de daha fazla tork üretiyorlar� Kuru 
yağlı yağlama, verimlilik ve işlevsellik 
anlamında da belirgin iyileşmeler sağlar�

DÖKME ALÜMİNYUM BİLEŞENLER

Tahrik muhafazalarının çoğu ısıl işlem 
görmüş dökme alüminyumdan 
yapılmıştır� Ağırlık oranı konusunda 
çeliğe göre daha yüksek sertliğe sahip 
olduklarından, ağırlıkları hacim olarak 
1/3 kadardır ve makinenin brüt ağırlığı 
konusunda da önemli tasarruflar 
sağlarlar�

Ağırlığı en aza indirmek, ilk 8000 Serisi konseptinden bu yana bir tasarım gereksinimiydi, tasarımcılar sadece  
yeni ve daha hafif malzemelere değil, alternatif ağırlık tasarrufu sürüş teknolojilerine yöneldiler. 8000 Serisi için, 
hafiflik aynı zamanda daha güçlü olmak anlamına da geliyor; daha çok gerilebilen özel çelikler ve hafif alaşım 
dökümler, daha sağlamlar ve daha uzun ömür ve güvenilir çalışma ömrü için de daha dayanıklılar.
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Daha geniş lastik çapı

2,15 m ön ve 1,64 m arka lastik çapı, 8000 
Serisinin pazardaki en iyi yerden yüksekliğe 
sahip olmasını sağlar. Toplam ağırlığın daha 
denk dağıtılmış olması toprak sıkışmasını en 
az indirirken, verimi de iyileştirir.

Daha iyi denge

8000 Serisinin toplam dengesini 
iyileştirmek için çok çalıştık ve ağırlığı 
arkaya vermemiz sayesinde optimum 
tarla dengesindeki iyileşmeyi fark 
edecek ve toplam makine ağırlığının 
azaldığını göreceksiniz.

Daha hafif alüminyum vites kutusu

Yeni, ısıl işlem görmüş dökme 
alüminyum vites kutusuyla birlikte,  
brüt makine ağırlığı 800 kg azaldı.  
Artık sadece vites kutusu aşınmaya karşı 
daha dirençli değil, ağırlığın hafiflemesi 
sonucu yakıt tüketimi de azalıyor.



DİKEY KONUMLANMIŞ MOTOR� 
OPTİMUM POZİSYON�

Dikey konumlanmış motor yapısı, 8000 Serisindeki toplam stabilite, verimlilik ve konfor açısından 
pek çok avantaja sahiptir.
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OPTİMUM SOĞUTMA

Düşük ileri hızlardan dolayı, silaj 
makineleri motorlu arabaların dışarıdan 
hava girmesiyle oluşan soğutma etkisine 
sahip değildir. Motorun optimum 
sıcaklığında çalışmasını sağlamak 
için etkin soğutma şarttır. Dikey 
konumlandırma, motorun yüzey 
alanının daha geniş bir kısmının 
makine kenarlarının dışında, diğer 
bileşenler tarafından engellenmemiş 
şekilde kalmasını sağlar.

Soğuk hava kabinin arkasındaki 
kanallara çekilir ve motorun yanlarından 
arka hava menfezlerine yönlendirilir. 
Bu yapı, çapraz motor düzenlemeleriyle 
daha geniş, güç yoğun soğutma 
paketleri ihtiyacını ortadan kaldırır.

VERİMLİ AKTARMA ORGANLARI

Yeni kuru yağ haznesi yağlama 
teknolojisi sayesinde, açılı vites kutusu 
enerjiyi tahrik sistemlerine %0,5 gibi 
minimum bir enerji kaybıyla iletir. 
Bu düzeneğin ilave bir avantajı, tüm 
hidroliklerin ve fanın, karmaşık 
kaplinlere ve ilave kayış veya kasnaklara 
ihtiyaç duyulmadan direkt olarak 
motordan çalıştırılıyor olmasıdır.

DAHA İYİ ARKA GÖRÜŞ

Dikey konumlanan motor, daha dar bir 
gövde sayesinde, römork dolumu ve 
daha güvenli manevra için arka tarafın 
daha iyi görünmesini sağlar.

MÜKEMMEL MOTOR ERİŞIMİ

Yan ve arka paneller, hızlı servis ve 
bakım için tüm düzenli bakım ögelerine 
engelsiz erişim sağlıyor.
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Soğutmanın kapsamlı testleri kendi rüzgâr 
tünelimizde gerçekleştirildi� Tam silaj makinesine 
uyacak kadar büyüktür, tarım endüstrisinde 
benzeri yoktur ve soğutma verimliliğini farklı 
ortam sıcaklıklarında test etmemize olanak tanır� 
Kızılötesi sıcaklık haritaları, optimize edilmiş 
soğutma için sıcak noktalarını belirledi�
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* Denk 7080 Serisi modeline oranla�

Optimize edilmiş çekiş ve sadece 3 m 
taşıma genişliği�

ProDrive ile %18,9'a varan yakıt tasarrufu� Azaltılmış sürtünme ve en aza indirilmiş güç 
kayıpları, büyük yakıt tasarrufları sağlar�

Konu yakıt verimliliği olduğunda, tek tasarımcı ve tek üreticinin avantajları bariz şekilde ortaya çıktı. Daha iyi yakıt 
tasarrufu sadece daha verimli motorlara bağlı değildir. Tüm makinenin nasıl tasarlandığına ve üretildiğine bağlıdır. 
Mühendislerimiz tüm kritik bileşenleri kendileri geliştirdiğinden, mümkün olan en iyi dengeyi sağlamayı başardılar.

AKILLI TASARIM� 
%6 DAHA İYİ YAKIT TASARRUFU�*

MOTOR HIZI YÖNETİMİ

Motor devrini otomatik olarak hasat 
makinesinin çeşitli zemin ve yol 
koşullarındaki enerji gereksinimlerine 
eşleyen opsiyonel ProDrive motor hızı 
yönetim sistemi buna yardımcı oluyor� 
Bu da size yastık başı dönüşlerinde 
%14,3 ve toplamda da %18,9 yakıt 
tasarrufu sağlıyor�

KURU KARTERLİ VİTES KUTULARI

Kuru karterli vites kutularının sık 
kullanımı dişlilerin yağ namluları arasında 
çarpışması sonucu oluşan sürtünmeyi 
ortadan kaldırır ve güç kayıplarını ve yağlı 
soğutma ihtiyacını en aza indirir�

DAHA HAFİF BİLEŞENLER

8000 Serisini neredeyse bir ton daha 
hafif yaptık� Daha az ağırlık daha az 
yakıt tüketimi demek�

DAHA DÜŞÜK ÜRÜN AKIŞI DİRENCİ

Ürün akışı ve kesme sistemi toplam 
motor gücünün neredeyse %75'ini tüketir, 
bu yüzden verimlilikteki ufak iyileşmeler 
büyük yakıt tasarrufları sağlar�

DAHA GENİŞ LASTİK AYAK İZİ

Daha geniş lastik ayak izi, yumuşak 
toprak şartlarında makine yükünü daha 
iyi çekiş ve daha az güç kaybı adına 
dağıtır�

OPTİMİZE EDİLMİŞ SOĞUTMA

Dikey konumlanmış motor pozisyonu 
ve yüksek performanslı soğutucu paketi 
daha verimli bir soğutma sağlar, böylece 
motor optimum sıcaklıkta çalışır�
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8000 Serisi biçme zamanınızı en yukarıya çıkarmak adına minimum 
bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Geniş çaplı kullanım, yüksek 
performanslı malzeme ve yeni teknolojilerle yapılmıştır, bazı bileşenler 
ömür boyu yalıtımlıdır. Arka depo bölmesindeki entegre araç çantası, 
düzenli bakım ve onarım için gereken tüm aletleri içerir.

DAHA AZ BAKIM� 
DAHA ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI�

OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ

Otomatik yağlama sitemi kabinin 
arkasındaki servis alanındadır ve günlük 
yağlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

TEMİZLEMESİ KOLAY RADYATÖR 
FİLTRESİ

Motor radyatör filtresi, entegre yüksek 
basınçlı hava hortumuyla birlikte kolay 
temizlenmesi amacıyla dışarı doğru kayar.

UZUN ÖMÜRLÜ BİLEŞENLER

Bıçaklardaki ekstra geniş tungsten 
karbür kaplama servis ömürlerini 
belirgin şekilde uzatır. Ultra zor aşınan 
DuraLine Plus bileşenleri de ürün akışı 
aşınma panelleri için mevcuttur. 
Standart parçalara göre 5 kat daha 
uzun ömürlüdürler.

BAKIM GEREKTİRMEYEN BİLEŞENLER

Ağır iş yataklarının çoğu ömür boyu 
sızdırmaz ve yeni boşaltma bacası 
rotasyon tahriki, entegre fren sistemiyle 
birlikte, tümüyle bakım gerektirmeyen 
şekildedir.

ÇOK KULLANILAN YEDEK PARÇALAR

Hava ve motor filtreleri ve diğer bakım 
parçalarının çoğu, diğer John Deere 
makinelerine uyumludur ve bayi 
stokunda tutulmaktadır. Diğer parçalar 
da daha iyi bir müştereklik için 
tasarlanmışlardır.

DAHA AZ HAREKETLİ PARÇA

Geniş çaplı hidrolik tahrik üniteleri 
kullanımı, daha iyi güvenilirlik için 
hareketli parçaların sayısını azaltır.



| 49



|50



51|

MYJOHNDEERE�COM�  
İŞLEMLERİNİZ PARMAKLARINIZIN UCUNDA�

MyJohnDeere.com aracılığıyla işlemlerinizin tam üretkenliğine ulaşın. Makine filonuzu izlemenizi 
ve çalıştırmanızı ve arazinizi yönetmenizi, tümü tek bir merkezi konumdan yürütülecek biçimde, 
olanaklı kılar. Operations Centre'e gidin, ekipmanınızı tahsis edin, makinelerinizin çalışma sürecini 
takip edin. Kabindeki GreenStar 2630 ekranınızdan, örneğin verim veya uygulanan haritalar gibi 
verileri kolayca aktarmak için John Deere Kablosuz Veri Aktarımını kullanın.

MyJohnDeere, aynı zamanda John Deere’in uzaktan takip ve filo yönetimi aracı olan JDLink'e 
açılan kapınızdır. Makinenizin çalışma saatlerini JDLink ile izleyin, üretkenlik ve lojistik gediklerini 
belirlemek veya yakıt verimliliğini artırarak masrafları azaltmak amacıyla yakıt tüketimini takip 
etmek için ayrıntılı makine kullanımını inceleyin. Dahası, her yeni 8000 Serisi, seri olarak bir yıllık 
JDLink Erişimi aboneliğine sahiptir.

Servis ve Destek size bir tıklama kadar yakın.

Bayiniz, JDLink altyapısını kullanarak, sorunlar daha ortaya çıkmadan uzaktan tanı ve yeniden 
kumanda programlaması da yapabilir. John Deere Uzaktan Ekran Erişimi sayesinde siz veya 
John Deere bayiniz kabindeki GreenStar 2630 ekrana bağlanıp makine kurulumu ve işlem 
konularında operatöre uzaktan yardım edebilirsiniz.

JDLink Erişimi JDLink Connect

Makine konumu  

Coğrafi mevki koruma  

Makinenin çalışma saatleri  

Bakım planlaması  

Yakıt tüketimi  

Makine kullanımı  

Makine arıza teşhisi  

Makine ayarları  

Makine üretkenlik verileri  

Service ADVISOR remote  

John Deere Uzaktan Ekran Erişimi 

John Deere Kablosuz Veri Aktarımı 
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ARALIKSIZ ÇALIŞMA SÜRESİ

Daha iyi bütçe planlaması. Her şey 
dâhil PowerGard koruyucu bakım 
paketiyle, işletme giderleri 
miktarlarından haberdar olursunuz�

Önleyici bakım; orijinal John Deere 
parçalarıyla yapılan düzenli servis, 
çalışılmadan geçen zamanı azaltır ve 
makine değerinin korunmasını sağlar�

Artan aralıksız çalışma zamanı; servis 
uyarıları ve uzaktan tanı sayesinde 
durmaksızın biçersiniz�

JOHN DEERE FARMSIGHT�  
SEZGİDEN KAZANÇ�

John Deere’nin FarmSight servis paketleri hasat işlemlerinizin 
yeni bir verimlilik seviyesine çıkmasını sağlıyor. Devrimsel 
JDLink teknolojimiz sayesinde, izin verdiğiniz takdirde, 
bayimiz sabit bir ücret karşılığında makinelerinizi gerçek 
zamanlı olarak uzaktan takip edebilir.

Bayiniz, silaj makinenizin aralıksız çalışma zamanının ve 
performansının nasıl artırılacağını bilir. Mevcut John Deere 
FarmSight paketleri hakkında ondan bilgi alın.
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PERFORMANS

Daha düşük yakıt masrafları. Optimum 
ayarların belirlenerek yakıt tüketiminin 
en aza indirilmesi�

Operatör becerilerini geliştirin; ipuçları 
ve sürüş tekniğine dair tavsiyelerle 
bireysel operatör davranışlarının analizi�

Daha fazla üretkenlik; kilit performans 
göstergelerinin analizi�

LOJİSTİK

Filo yönetimini optimize edin. İş için 
gereken sayıda treyleriniz olduğundan 
emin olun�

Silaj makinesinin çalışmadığı zamanı 
azaltın; makineleriniz hiçbir zaman 
treyler beklemesin�

Yakıt masraflarını en aza indirin; 
gereksiz yolculukları ortadan kaldırın 
ve rota planlamasını iyileştirin�

TARIM BİLİMİ

Daha iyi ürün yönetimi. 
Verim haritalama farklı tarlalarda 
tekrardan dikmeye en uygun ürünlerin 
belirlenmesini sağlar�

Silajı daha iyi yönetin; bileşim ölçümü 
müşterilerinizin besin stoklarını daha iyi 
kontrol etmelerini sağlar�

Tarla girdilerini kontrol edin; verim 
haritalama, gübrelerin, kimyasalların 
ve diğer girdilerin doğru şekilde 
uygulanması için tarla çeşitlendirmelerine 
ilişkin değerli bilgi sunar�
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Model özellikleri
MODEL 8100 8200 8300 8400

Motor gücü

Maksimum güç @ 1900 rpm 279 kW - 380 PS 317 kW - 431 PS --- ---

Maksimum güç @ 1800 rpm 360 kW - 490 PS 397 kW - 540 PS

Nominal güç @ 2100 rpm 251 kW - 340 PS 295 kW - 401 PS 333 kW - 453 PS 369 kW - 502 PS 

Yakıt deposu kapasitesi 1100 l 1100 l 1100 l 1100 l

Motor

İmalatçı John Deere John Deere John Deere John Deere

Tip
PowerTech PSS 9�0L
Egzoz emisyonu düzenlemelerine 
uyumluluk: Tier 4 Final

PowerTech PSX 9�0L
Egzoz emisyonu düzenlemelerine 
uyumluluk: Tier 4 Final

PowerTech PSX 13�5L
Egzoz emisyonu düzenlemelerine 
uyumluluk: Tier 4 Final

PowerTech PSX 13�5L
Egzoz emisyonu düzenlemelerine 
uyumluluk: Tier 4 Final

Model 6090HZ014 6090HZ014 6135HZ014 6135HZ014

Silindir hacmi 9 l 9 l 13,5 l 13,5 l

Silindir sayısı Sıralı altı adet Sıralı altı adet Sıralı altı adet Sıralı altı adet

Yakıt sistemi Common rail artı dört 
supap

Common rail artı dört 
supap Birim enjektörleri artı dört supap Birim enjektörleri artı dört supap

Soğutma sistemi

Soğutma sistemi kapasitesi 82 l 83 l 113 l 113 l

Soğutma fanı tahriği Doğrudan Doğrudan Doğrudan Doğrudan

Tahrik hattı

Şanzıman

Seri: Hidrostatik, 3-vitesli - 
sarmal dişli manüel değişim
Yolda motor rpm'si: 1650 rpm
Opsiyonel: Prodrive, autoshift 
şanzıman, diferansiyel kilidi 
(otomatik ve manüel), otomatik 
yaş fren sistemi
Yolda motor rpm'si: 
1250-2100 rpm

Seri: Hidrostatik, 3-vitesli - 
sarmal dişli manüel değişim
Yolda motor rpm'si: 1650 rpm
Opsiyonel: Prodrive, autoshift 
şanzıman, diferansiyel kilidi 
(otomatik ve manüel), otomatik 
yaş fren sistemi
Yolda motor rpm'si: 
1250-2100 rpm

Seri: Hidrostatik, 3-vitesli - 
sarmal dişli manüel değişim
Yolda motor rpm'si: 1650 rpm
Opsiyonel: Prodrive, autoshift 
şanzıman, diferansiyel kilidi 
(otomatik ve manüel), otomatik 
yaş fren sistemi
Yolda motor rpm'si: 
1250-2100 rpm

Seri: Hidrostatik, 3-vitesli - 
sarmal dişli manüel değişim
Yolda motor rpm'si: 1650 rpm
Opsiyonel: Prodrive, autoshift 
şanzıman, diferansiyel kilidi 
(otomatik ve manüel), otomatik 
yaş fren sistemi
Yolda motor rpm'si: 
1250-2100 rpm

Ana Hidrolik Sistem Yük algılama Yük algılama Yük algılama Yük algılama

Ürün hasat ünitesi Hasat kanalı standart gövde Hasat kanalı standart gövde Hasat kanalı standart gövde Hasat kanalı standart gövde

Ürün akışı bileşenleri Düşük sürtünmeli ürün akışı 
tasarımı

Düşük sürtünmeli ürün akışı 
tasarımı

Düşük sürtünmeli ürün akışı 
tasarımı

Düşük sürtünmeli ürün akışı 
tasarımı

Ana kavrama Kuru kavrama Kuru kavrama Kuru kavrama Kuru kavrama

Disk sayısı Bir disk Bir disk Bir disk Bir disk

Ana tahrik bandı Kevlar ek parçalarla takviyeli Kevlar ek parçalarla takviyeli Kevlar ek parçalarla takviyeli Kevlar ek parçalarla takviyeli

Kayış gerdirme Etkin, hidrolik basınç Etkin, hidrolik basınç Etkin, hidrolik basınç Etkin, hidrolik basınç

Ana tahrik bandı, çoklu kayış 
kayışlar Altı kayış Altı kayış Altı kayış Altı kayış

Elektrik sistemi/Elektrik 
ve hidrolik sistem

Tip/voltaj 12 V 12 V 13 V 12 V

Bataryalar/batarya sayısı/
kapasitesi 1 x 174 amp-sa 1 x 174 amp-sa 2 x 174 amp-sa 2 x 174 amp-sa

Şarj dinamosu 200 amp 200 amp 200 amp 200 amp

Hidrolik sistem kapasitesi 50 l 50 l 50 l 50 l

Şanzıman

Maksimum taşıma hızı Hidrostatik şanzıman: 30 km/sa
ProDrive şanzıman: 40 km/sa

Hidrostatik şanzıman: 30 km/sa
ProDrive şanzıman: 40 km/sa

Hidrostatik şanzıman: 30 km/sa
ProDrive şanzıman: 40 km/sa

Hidrostatik şanzıman: 30 km/sa
ProDrive şanzıman: 40 km/sa

Arka aks tipi Hidro-Mekanik 4-WD Hidro-Mekanik 4-WD Hidro-Mekanik 4-WD Hidro-Mekanik 4-WD

Otomatik yaş fren sistemi ProDrive şanzıman ile birlikte 
mevcut

ProDrive şanzıman ile birlikte 
mevcut

ProDrive şanzıman ile birlikte 
mevcut

ProDrive şanzıman ile birlikte 
mevcut

Motor rpm - Yönetim Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Kabin
Makine yönetim çözümleri

Verim takibi Hasat Monitörü opsiyonel Hasat Monitörü opsiyonel Hasat Monitörü opsiyonel Hasat Monitörü opsiyonel

Dokümantasyon Harvest Doc opsiyonel Harvest Doc opsiyonel Harvest Doc opsiyonel Harvest Doc opsiyonel

Ürün analizi HarvestLab opsiyonel HarvestLab opsiyonel HarvestLab opsiyonel HarvestLab opsiyonel
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--- --- --- ---

430 kW - 585 PS 460 kW - 625 PS 563 kW - 766 PS 620 kW - 843 PS 

400 kW - 544 PS 428 kW - 582 PS 520 kW - 707 PS 555 kW -755 PS 

1100 l 1100 l 1500 l 1500 l

John Deere John Deere Cummins Cummins

PowerTech PSX 13�5L
Egzoz emisyonu düzenlemelerine 
uyumluluk: Tier 4 Final

PowerTech PSX 13�5L
Egzoz emisyonu düzenlemelerine 
uyumluluk: Tier 4 Final

Cummins QSK 19
Egzoz emisyonu düzenlemelerine 
uyumluluk: Tier 2

Cummins QSK 19
Egzoz emisyonu düzenlemelerine 
uyumluluk: Tier 2

6135HZ014 6135HZ014 Cummins QSK 19755 Cummins QSK 19831

13,5 l 13,5 l 19 l 19 l

Sıralı altı adet Sıralı altı adet Sıralı altı adet Sıralı altı adet

Birim enjektörleri artı dört 
supap Birim enjektörleri artı dört supap Birim enjektörleri artı dört supap Birim enjektörleri artı dört supap

113 l 113 l 130 l 130 l 

Doğrudan Doğrudan Doğrudan Doğrudan

Seri: Hidrostatik, 3-vitesli; sarmal dişli 
manuel değişim
Yolda motor rpm'si: 1650 rpm
Opsiyonel: Prodrive, autoshift şanzıman, 
diferansiyel kilidi (otomatik ve manüel), 
otomatik yaş fren sistemi
Yolda motor rpm'si: 1250-2100 rpm

Seri: Hidrostatik, 3-vitesli; sarmal dişli 
manuel değişim
Yolda motor rpm'si: 1650 rpm
Opsiyonel: Prodrive, autoshift şanzıman, 
diferansiyel kilidi (otomatik ve manüel), 
otomatik yaş fren sistemi
Yolda motor rpm'si: 1250-2100 rpm

Seri: Hidrostatik, 3-vitesli; sarmal dişli 
manuel değişim
Yolda motor rpm'si: 1650 rpm
Opsiyonel: Prodrive, autoshift şanzıman, 
diferansiyel kilidi (otomatik ve manüel), 
otomatik yaş fren sistemi
Yolda motor rpm'si: 1250-2100 rpm

Seri: Hidrostatik, 3-vitesli; sarmal dişli 
manuel değişim
Yolda motor rpm'si: 1650 rpm
Opsiyonel: Prodrive, autoshift şanzıman, 
diferansiyel kilidi (otomatik ve manuel), 
otomatik ıslak fren sistemi
Yolda motor rpm'si: 1250-2100 rpm

Yük algılama Yük algılama Yük algılama Yük algılama

Hasat kanalı standart gövde Hasat Kanalı geniş gövde Hasat Kanalı geniş gövde Hasat Kanalı geniş gövde

Düşük sürtünmeli ürün akışı tasarımı Düşük sürtünmeli ürün akışı tasarımı Düşük sürtünmeli ürün akışı tasarımı Düşük sürtünmeli ürün akışı tasarımı

Kuru kavrama Kuru kavrama Kuru kavrama Kuru kavrama

Bir disk Bir disk

Kevlar ek parçalarla takviyeli Kevlar ek parçalarla takviyeli Kevlar ek parçalarla takviyeli Kevlar ek parçalarla takviyeli

Etkin, hidrolik basınç Etkin, hidrolik basınç Etkin, hidrolik basınç Etkin, hidrolik basınç

Altı kayış Sekiz kayış Sekiz kayış Sekiz kayış

12 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V

2 x 174 amp-sa 2 x 174 amp-sa 3 x 174 amp-sa 3 x 174 amp-sa

200 amp 200 amp 200 amp 200 amp

50 l 50 l 50 l 50 l

Hidrostatik şanzıman: 30 km/sa
ProDrive şanzıman: 40 km/sa

Hidrostatik şanzıman: 30 km/sa
ProDrive şanzıman: 40 km/sa

Hidrostatik şanzıman: 30 km/sa
ProDrive şanzıman: 40 km/sa ProDrive şanzıman: 40 km/sa

Hidro-Mekanik 4-WD Hidro-Mekanik 4-WD Hidro-Mekanik 4-WD Hidro-Mekanik 4-WD

ProDrive şanzıman ile birlikte mevcut ProDrive şanzıman ile birlikte mevcut ProDrive şanzıman ile birlikte mevcut ProDrive şanzıman ile birlikte mevcut

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Seri

Hasat Monitörü opsiyonel Hasat Monitörü opsiyonel Hasat Monitörü opsiyonel Hasat Monitörü opsiyonel

Harvest Doc opsiyonel Harvest Doc opsiyonel Harvest Doc opsiyonel Harvest Doc opsiyonel

HarvestLab opsiyonel HarvestLab opsiyonel HarvestLab opsiyonel HarvestLab opsiyonel
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Model özellikleri
MODEL 8100 8200 8300 8400

Ürün parametresine göre kesme 
uzunluğu kontrolü

Sonsuz değişken kesme uzunluğu 
(IVLOC) seri
AutoLOC opsiyonel - HarvestLab 
ile kullanın

Sonsuz değişken kesme uzunluğu 
(IVLOC) seri
AutoLOC opsiyonel - HarvestLab 
ile kullanın

Sonsuz değişken kesme uzunluğu 
(IVLOC) seri
AutoLOC opsiyonel - HarvestLab 
ile kullanın

Sonsuz değişken kesme uzunluğu 
(IVLOC) seri
AutoLOC opsiyonel - HarvestLab 
ile kullanın

Uydu (GPS) destekli dümenleme AutoTrac opsiyonel AutoTrac opsiyonel AutoTrac opsiyonel AutoTrac opsiyonel

Ürün hasat birimleri

Tabla yüksekliği kontrolü Gelişmiş tabla kontrolü (AHC) 
opsiyonel

Gelişmiş tabla kontrolü (AHC) 
opsiyonel

Gelişmiş tabla kontrolü (AHC) 
opsiyonel

Gelişmiş tabla kontrolü (AHC) 
opsiyonel

Çim toplayıcılar 3,0; 4,0; 4,5 m 3,0; 4,0; 4,5 m 3,0; 4,0; 4,5 m 3,0; 4,0; 4,5 m

Darı veya mısır tablaları --- -- -- ---

Hasat kanalı

Genişlik --- --- --- ---

Kesme uzunluğu

Aralık

40 bıçak: 7-26 mm (0,275-1,0 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
48 bıçak: 6-22 mm (0,24-0,87 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
56 bıçak: 5-19 mm (0,20 - 0,75 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar

40 bıçak: 7-26 mm (0,275-1,0 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
48 bıçak: 6-22 mm (0,24-0,87 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
56 bıçak: 5-19 mm (0,20 - 0,75 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar

40 bıçak: 7-26 mm (0,275-1,0 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
48 bıçak: 6-22 mm (0,24-0,87 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
56 bıçak: 5-19 mm (0,20 - 0,75 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
64 bıçak: 3-15 mm (0,12-0,59 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar

40 bıçak: 7-26 mm (0,275-1,0 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
48 bıçak: 6-22 mm (0,24-0,87 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
56 bıçak: 5-19 mm (0,20 - 0,75 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar
64 bıçak: 3-15 mm (0,12-0,59 inç) 
LOC / 1 mm (0,04 inç) adımlar

Besleme sistemi/ 
Besleme silindirleri

Besleme merdanesi şasi ağzı İleriye uzanım, 37-45 derece (açı) İleriye uzanım, 37-45 derece (açı) İleriye uzanım, 37-45 derece (açı) İleriye uzanım, 37-45 derece (açı)

Sayı Dört Dört Dört

Metal detektörü Seri 
Taş detektörü opsiyonel

Seri 
Taş detektörü opsiyonel

Seri 
Taş detektörü opsiyonel

Seri 
Taş detektörü opsiyonel

Genişlik, ön 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm

Standart besleme silindiri tahrik 
ünitesi

Hidro besleme silindiri tahrik 
ünitesi IVLOC seri
Sonsuz değişkenli tabla tahrik  
hızı seri

Hidro besleme silindiri tahrik 
ünitesi IVLOC seri
Sonsuz değişkenli tabla tahriki  
hızı seri

Hidro besleme silindiri tahrik 
ünitesi IVLOC seri
Sonsuz değişkenli tabla tahrik  
hızı seri

Hidro besleme silindiri tahrik 
ünitesi IVLOC seri
Sonsuz değişkenli tabla tahrik  
hızı seri

Opsiyonel besleme silindiri  
tahrik ünitesi --- --- --- ---

Kesme tamburu

Tip Dura-Drum kesme tamburu Dura-Drum kesme tamburu Dura-Drum kesme tamburu Dura-Drum kesme tamburu

Bıçaklı tambur genişliği 680 mm 680 mm 680 mm

Bıçaklı tambur çapı 668 mm 668 mm 668 mm

Nominal motor devrindeki hız 1100 rpm 1100 rpm 1100 rpm / 1200 (Seçenek) 1100 rpm / 1200 (Seçenek)

Sunulan bıçak türleri (ürün) Düz - çim
Kıvrık - mısır

Düz - çim
Kıvrık - mısır

Düz - çim
Kıvrık - mısır

Bıçak sayısı 40 - 48 - 56 40 - 48 - 56 40 - 48 - 56 - 64 40 - 48 - 56 - 64

Bıçak bileme sistemi

Geri dönme Evet Evet Evet Evet

Kabinden otomatik Evet, kabinden kumandalı Evet, kabinden kumandalı Evet, kabinden kumandalı Evet, kabinden kumandalı

Geriye tahrik ünitesi Seri Seri Seri Seri

Geriye hareket hızı --- --- --- ---

Dane kırıcı

Tip Testere dişli merdane Testere dişli merdane Testere dişli merdane Testere dişli merdane

Hızlı değişim Hızlı dane kırıcı - tak/çıkar Hızlı dane kırıcı - tak/çıkar Hızlı dane kırıcı - tak/çıkar Hızlı dane kırıcı - tak/çıkar

Testere dişli merdane  
(dane kırıcı)

Mısır, merdane dişi sayısı  
(hız diferansiyeli) 118 [24% / 32%] 118 [24% / 32%] 118 [24% / 32%] 118 [24% / 32%]

Bütün bitki, merdane dişi sayısı 
(hız diferansiyeli) 178 [32%] 178 [32%] 178 [32%] 178 [32%]

Süpürgedarısı, merdane dişi sayısı 
(hız diferansiyeli) 238 [32%] 238 [32%] 238 [32%] 238 [32%]

Ağırlık 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 

Disk tipi (dane kırıcı)

Disk sayısı (üst/alt) 15/14 + 2*1/2 15/14 + 2*1/2 15/14 + 2*1/2 15/14 + 2*1/2

Disklerin çapı 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Ağırlık 380 kg 380 kg 380 kg 380 kg

Üfleç/Ürün hızlandırıcı

Rotor Çapı / Genişlik 560 / 540 mm 560 / 540 mm 560 / 540 mm 560 / 540 mm

Bıçak sayısı 10 10 10 10

Rotor Hızı [rpm] 1800 1800 1800 1800

Boşaltma bacası

Dönme 210° 210° 210° 210°
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Sonsuz değişken kesme uzunluğu (IVLOC) 
seri
AutoLOC opsiyonel - HarvestLab ile kullanın

Sonsuz değişken kesme uzunluğu (IVLOC) 
seri
AutoLOC opsiyonel - HarvestLab ile kullanın

Sonsuz değişken kesme uzunluğu (IVLOC) 
seri
AutoLOC opsiyonel - HarvestLab ile kullanın

Sonsuz değişken kesme uzunluğu (IVLOC) 
seri
AutoLOC opsiyonel - HarvestLab ile kullanın

AutoTrac opsiyonel AutoTrac opsiyonel AutoTrac opsiyonel AutoTrac opsiyonel

Gelişmiş tabla kontrolü (AHC) opsiyonel Gelişmiş tabla kontrolü (AHC) opsiyonel Gelişmiş tabla kontrolü (AHC) opsiyonel Gelişmiş tabla kontrolü (AHC) opsiyonel

3,0; 4,0; 4,5 m 3,0; 4,0; 4,5 m 3,0; 4,0; 4,5 m 3,0; 4,0; 4,5 m

--- --- --- ---

--- --- --- ---

40 bıçak: 7-26 mm (0,275-1,0 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
48 bıçak: 6-22 mm (0,24-0,87 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
56 bıçak: 5-19 mm (0,20 - 0,75 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
64 bıçak: 3-15 mm (0,12-0,59 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar

40 bıçak: 7-26 mm (0,275-1,0 inç) LOC /
1 mm (0,04 inç) adımlar
48 bıçak: 6-22 mm (0,24-0,87 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
56 bıçak: 5-19 mm (0,20 - 0,75 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
64 bıçak: 3-15 mm (0,12-0,59 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar

40 bıçak: 7-26 mm (0,275-1,0 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
48 bıçak: 6-22 mm (0,24-0,87 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
56 bıçak: 5-19 mm (0,20 - 0,75 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
64 bıçak: 3-15 mm (0,12-0,59 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar

40 bıçak: 7-26 mm (0,275-1,0 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
48 bıçak: 6-22 mm (0,24-0,87 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
56 bıçak: 5-19 mm (0,20 - 0,75 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar
64 bıçak: 3-15 mm (0,12-0,59 inç) LOC / 
1 mm (0,04 inç) adımlar

İleriye uzanım, 37-45 derece (açı) İleriye uzanım, 37-45 derece (açı) İleriye uzanım, 37-45 derece (açı) İleriye uzanım, 37-45 derece (açı)

Dört Dört Dört Dört

Seri 
Taş detektörü opsiyonel

Seri
Taş detektörü opsiyonel

Seri 
Taş detektörü opsiyonel

Seri 
Taş detektörü opsiyonel

660 mm 830 mm 830 mm 830 mm

Hidro besleme silindiri tahrik  
ünitesi IVLOC seri
Sonsuz değişkenli tabla tahrik hızı seri

Hidro besleme merdanesi  
tahriki IVLOC seri
Sonsuz değişkenli tabla tahriki hızı seri

Hidro besleme merdanesi  
tahriki IVLOC seri
Sonsuz değişkenli tabla tahriki hızı seri

Hidro besleme silindiri tahrik  
ünitesi IVLOC seri
Sonsuz değişkenli tabla tahrik hızı seri

--- --- --- ---

Dura-Drum kesme tamburu Dura-Drum kesme tamburu Dura-Drum kesme tamburu Dura-Drum kesme tamburu

680 mm 850 mm 850 mm 850 mm

670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

1100 rpm / 1200 (Seçenek) 1100 rpm / 1200 (Seçenek) 1100 rpm / 1200 (Seçenek) 1100 rpm / 1200 (Seçenek)

Düz - çim
Kıvrık - mısır

Düz - çim
Kıvrık - mısır

Düz - çim
Kıvrık - mısır

Düz - çim
Kıvrık - mısır

40 - 48 - 56 - 64 40 - 48 - 56 - 64 40 - 48 - 56 - 64 40 - 48 - 56 - 64

Evet Evet Evet Evet

Evet, kabinden kumandalı Evet, kabinden kumandalı Evet, kabinden kumandalı Evet, kabinden kumandalı

Seri Seri Seri Seri

--- --- --- ---

Testere dişli merdane Testere dişli merdane Testere dişli merdane Testere dişli merdane

Hızlı dane kırıcı - tak/çıkar Hızlı dane kırıcı - tak/çıkar Hızlı dane kırıcı - tak/çıkar Hızlı dane kırıcı - tak/çıkar

118 [24% / 32%] 118 [24% / 32%] 118 [24% / 32%] 118 [24% / 32%]

178 [32%] 178 [32%] 178 [32%] 178 [32%]

238 [32%] 238 [32%] 238 [32%] 238 [32%]

320 kg 360 kg 360 kg 360 kg 

15/14 + 2*1/2 17/16 + 2*1/2 17/16 + 2*1/2 17/16 + 2*1/2

240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

380 kg 420 kg 420 kg 420 kg

560 / 540 mm 560 / 620 mm 560 / 620 mm 560 / 620 mm 

10 10 10 10

1800 1800 1800 1800

210° 210° 210° 210°
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710/75R42 lastikler standart gövdeli makinelere (8100-8500) 
takıldıklarında en az taşıma mesafesi 3,0 metredir� Geniş gövdeli 
makinelerde (8600-8800) mesafe aynı lastiklerle 3,1 m'ye çıkar

Model özellikleri

Lastikler genişlik / m

Standart 8100-8500 Geniş 8600-8800

710/75R42 3,0 3,1

800/70R38 3,2 3,29

900/60R42 3,49 3,49

MODEL 8100 8200 8300 8400

Orta Hattan erişme (Opsiyonel) 4,73 (5,87; 6,71) m 

Bakım

Taşıt

Ön lastikler 710/70R42 710/70R42 710/70R42 710/70R42

Arka lastikler 620/60R30 620/60R30 620/60R30 620/60R30

Taşıma uzunluğu (tablasız) 6,5 m 6,5 m 6,5 m 6,5 m

Taşıma genişliği (tablasız) 3 - 3,5 m 3 - 3,5 m 3 - 3,5 m 3 - 3,5 m

Taşıma yüksekliği (kabin tavanına) 3,89 m 3,89 m 3,89 m 3,89 m

Çalışma yüksekliği (maksimum) Boşaltma bacasına yükseklik: 6,6 m Boşaltma bacasına yükseklik: 6,6 m Boşaltma bacasına yükseklik: 6,6 m Boşaltma bacasına yükseklik: 6,6 m

Yaklaşık ağırlık (tabla hariç) --- --- --- ---

3,0 m

3,1 m
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Boşaltma bacası eklentileri mevcuttur, böylece geniş, döner 
tablalarla hasat yaparken optimum boşaltma mesafesini 
sağlayabilirsiniz� En uzun, 12 sıralı eklentinin ucu, taşıma 
sırasında güvenli saklama için otomatik olarak katlanır�

Kapalı römorklara daha hassas yükleme yapılabilmesi için 
uzun, düz bir boşaltma bacası da mevcuttur� Ayrıntılı bilgi 
için bayinize danışın�

8500 8600 8700 8800

710/70R42 710/70R42 710/70R42 710/70R42

620/60R30 620/60R30 620/60R30 620/60R30

6,6 m 6,6 m 6,6 m 6,6 m

3-3,7 m 3,1 - 3,7 m 3,1 - 3,7 m 3,1 - 3,7 m

3,89 m 3,89 m 3,89 m 3,89 m

Boşaltma bacasına yükseklik: 6,6 m Boşaltma bacasına yükseklik: 6,6 m Boşaltma bacasına yükseklik: 6,6 m Boşaltma bacasına yükseklik: 6,6 m

--- --- --- ---

4,73 m  6 ya da 8 sıra

5,87 m  10 sıra

6,71 m  12 sıra



“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.” JohnDeere�com YY

16
14

47
0T

U
R_

TR
 
06

/1
6




