6R SERISI
TRAKTÖRLER
 7 - 145 kW (130 - 195 hp) (97/68EC),
9
Akıllı Güç Yönetimi ile

ÇOK YÖNLÜ İŞ GÜCÜNÜZ
İşlerinizin başarısı direkt olarak, iş gücünüzün – yılın her gününde itimat ettiğiniz insanlar
ve makineler – kalitesine ve güvenirliğine bağlıdır. Her bir 6R traktör, iş gücünüzün en çok
yönlü ve en güçlü unsuru olacak biçimde tasarlanmış ve imal edilmiş olup arazi, hüküm
süren koşullar ve yürütülen faaliyetler tarafından karşısına çıkarılan çok çeşitli zorlukların
üstesinden gelmesi için yapılmıştır.
Bir 6R traktörü tercih etmek için pek çok neden vardır: Gelişmiş, entegre teknolojiler, eşsiz çepeçevre görüş alanı, kullanıcı
dostu kumanda arayüzleri ve yeni nesil CommandARM. Üstelik şimdi, zorlu Stage IV gerekliliklerine uymak için, sektörün Dizel
Egzoz Sıvısı (DEF) sistemini de, bizim katı standartlarımızı karşılayacak biçimde yeniden düzenledik. Bu, John Deere’in her
alanda beklentilerinizin ötesine geçme odaklı felsefesinin bir ürünüdür.
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TÜM KONTROLLER YAPILDI: 6 SILINDIRLI MODELLER IÇIN 750
SAAT SERVIS ARALIKLARI
Daha uzun servis aralıkları, kesintiye uğramayan, daha
uzun işletim sürelerine erişilmesini olanaklı kılar. Bu, tek bir
hamlede daha uzun aralıksız çalışma süresi, iyileştirilmiş
performans ve daha düşük işletim maliyeti sunar. Bu, John
Deere’in, gereksinimlerinizi karşılamak için beklentilerinizin
ötesinde performans sunan ürünleri nasıl geliştirdiğine ilişkin
yalnızca bir tane örnekten ibarettir.

ARALIKSIZ ÇALIŞMA SÜRESI
İş Miktarınızı Korumak
Duran makinenin hiç kimseye hayrı olmaz. Tüm makineleriniz, faaliyetlerinizin
talepleri doğrultusunda, gece gündüz demeden kusursuz biçimde iş görebiliyor
olmalıdır. John Deere 6R traktörlerimiz, aralıksız çalışma süresini korumak
ve işlemlerinizin mümkün olabildiğince üretken biçimde sürdürülmesini
ve yürütülmesini sağlamak için yapıldı.
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İHTİYACINIZ OLANI
SUNMAK
Tarım sektörü için 175 yıldan uzun
süredir makine üretiyoruz. “hareket,
berekettir” sözcüğünden ilham alan
felsefemiz, toprağı işleyen herkesin
gereksinimlerini ve isteklerini derinden
anlamayı daima muhafaza etmek
olmuştur. Bu, sizleri, yani mevcut ya da
potansiyel müşterilerimizi, dinlemekten
asla vazgeçmediğimiz anlamına
gelmektedir. Sonuç olarak, taleplerinizi
tanımlayan üç esas alan belirledik:
Aralıksız çalışma süresi, performans ve
düşük işletim maliyeti.

PERFORMANS

DAHA DÜŞÜK IŞLETIM MALIYETLERI

Oyun kalitenizi geliştirmek

Verimliliği maksimize etmek

6R traktörlerimiz, beklentilerinizin ötesinde performans sergilemeleri ve ayrıca,
hangi görev olursa olsun, operatörlerinizin üretkenliğini de maksimize etmeleri
için yapıldı. Traktörlerimizin operatör ortamı, verimlilikten ve hassasiyetten
hiçbir ödün vermeden uzun saatler boyunca çalışmayı olanaklı kılmak için, stres
ve yorgunluk seviyelerini minimuma indirecek biçimde özenle tasarlandı.

İşletim maliyetlerinin düşürülmesinin işinizin kalitesini hiçbir zaman tehlikeye
atmaması gerekliliği, bizim felsefemizdir. Tam tersine: Üretkenliğinizi artırırken
aynı zamanda maliyetlerinizi de düşüren çözümler geliştirmek üzerinde
yoğunlaşıyoruz. 6R traktörler, sizin seçiminize göre donatılan süper verimli
şanzıman sistemleri ile sunuluyor ve 6 silindirli modeller artık, 750 saate
uzatılmış servis aralıklarına sahip.
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KALITENIN BIR ADI
VAR: JOHN DEERE
John Deere tarım makinelerinin tümü,
erişilebilen en yüksek standartlara uygun
biçimde yapılmıştır. Sunmuş olduğumuz 6R
serisi bunun seçkin bir örneğidir, tüm ana
bileşenlerin – motorlar, şanzımanlar ve
komple şasiler – John Deere tarafından
tasarlanmış, mühendislik hesaplarının
yapılmış, imal ve test edilmiş olmasının
nedeni de budur.

Tüm komponentler, birlikte mükemmel biçimde çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Dahası 6R traktörler, karmaşıklığı azaltmak, etkililiği
artırmak ve verimliliği optimize etmek için prosedürlerimizi ve
uygulamalarımızı sürekli olarak yeniden gözden geçirdiğimiz,
Mannheim, Almanya’daki tesisimizde üretiliyor. Ve altı sigma kalite
kılavuzluk ilkelerini, en iyi uygulamaları ve yaygın kullanılan aletleri ve
süreçleri hayata geçirmemiz sayesinde, kalitenin sistematik ve düşük
maliyetli biçimde maksimize edilmesi üzerinde odaklanabiliyoruz. Biz,
sizlerle, yani müşterilerimizle görüşüyor ve söylediklerinizi dikkate
alıyoruz. Sizin düşünceleriniz ve geribildiriminiz, bizim yenilikçi
mühendislik açılımlarımızla birleştiğinde, işlerinizin başarısını
artıracak makineleri ve ekipmanları geliştirmemizde bize yardımcı
oluyor.

Müşteri Odak Grubu
Biz, ürün geliştirme sürecine müşterilerimizin daha
en başından itibaren katılımını sağlayarak, pazarın
nabzını tutmaktayız. Yeni bir traktörün lansmanı
yapılmadan çok daha önce, onun prototipi
hâlihazırda, müşterilerimizin oluşturduğu
bir temsilci grubu tarafından değerlendirmeye
zaten tabi tutulmuş bulunmaktadır. Böylesi
tarım profesyonellerinin paylaşmış olduğu
değerlendirmelere, fevkalade yüksek değer
vermekteyiz.
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Müşteri Memnuniyeti Endeksi

Mükemmelliğe giden yol uygulamadan geçer

Traktörünüzü teslim almanızdan altı ay sonra,
ürünümüzle olan deneyiminizi bizimle paylaşmanızı
olanaklı kılan bir anket formunu size takdim
etmekteyiz. Bu, John Deere’de uzun yıllardan beri
standart bir uygulama olarak yürütülmektedir ve
bunun sonucunda elde edilen verilerin, yeni ürün
geliştirilmesine ve satışlarımızın, hizmetlerimizin
ve imalat proseslerimizin kalitesine olumlu katkısı
olmuştur.

Güvenilir bir tarım makineleri imalatçısı olarak ün kazanmış olmamızın nedeni, ürünlerimizi her gün teste
tabi tutmamızdır. Bu nedenle, traktörlerimiz piyasaya çıkmadan önce, John Deere Geliştirme Mühendisliği
Grubu onları, yıllar süren yoğun testlere tabi tutar. Rüzgâr tünelleri, soğuk ortam odaları, engebeli yol
testleri, eğik düzlemler, elektriksel manyetik girişim testleri ve çamur havuzları, tüm tarım koşulları içinde
en zorlarını yeniden oluşturur. Yani, şunu gerçekten biliyoruz ki, gerçek hayatta sizi yarı yolda bırakmayacak
traktörlere ihtiyacınız var.
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Entegre çözümler:

360° Aydınlatma:

Kullanması kolay:

Güçlü omurga:

Konfor ve çeviklik:

AutoTrac, JDLink
ve dokümantasyon
dâhil olmak üzere
tüm FarmSight
çözümlerinin etkin
kullanımı

Optimum görüş alanı
için LED aydınlatma

CommandCenter 4
dokunmatik ekran

Benzersiz tam çelik
şasi

TLS Plus ön aks
süspansiyonu,
iyileştirilmiş taşıma
karakteristiklerine
sahip yeni ön aks
geometrisi, HCS Plus
kabin süspansiyonu

1

2

3

4

5

Çok yönlü iş gücünüz: Genel bakış
Günümüze dek binlerce 6R Serisi traktör üretildi ve şimdi yeni sürümler, sundukları üstün performans, etkin
aralıksız çalışma süreleri ve daha düşük işletim giderleri ile, sektörün yeni normlarını belirlemek üzere daha
da iyileştirildi. Bu makineler Stage IV uyumludur ve John Deere tarafından tasarlanmış yeni bir DEF sistemi
ile donatılmıştır. Ayrıca, yeni 4. Nesil CommandCenter, revize edilmiş hidrolik valf kümesi ve yeni bir elektronik
kumanda kolu da bulunuyor. 6R Serisi traktörlerimizi tarlada tam yol ileri çalışır halde tutan özelliklerden
yalnızca bazıları aşağıda belirtilmiştir.

–– 6155R modeli için nominal güç 155 hp (IPM’li 202 hp max.)
–– Benzersiz güç yoğunluğu
–– Verimlilik Yöneticisi
–– 3 orta şasili (2765 mm aks açıklığı) model, 135 - 155 hp (IPM’li 166 - 202 hp max.)
–– 3 küçük şasili (2580 mm aks açıklığı) model, 110 - 130 hp (IPM’li 135 - 155 hp max.)
–– Stage IV uyumlu, DEF bulunan

Kompakt ve çevik

TÜM 6R SERISI ÜRÜN GRUBU: ÜÇ ŞASI
BOYUTU, SINIRSIZ KABILIYET
2580 mm

6R Küçük Şasili Modeller (Nominal Güç 97/68EC)
Büyük şasili 6R traktörler (6175R, 6195R ve 6215R),
John Deere bayinizden edinebileceğiniz ayrı bir broşür
içeriğinde tanıtılmıştır.

6110R

81 kW (110 hp)

(IPM’li 130 hp)

4 sil.

6120R

88 kW (120 hp)

(IPM’li 140 hp)

4 sil.

6130R

96 kW (130 hp)

(IPM’li 150 hp)

4 sil.
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Üstün hidrolik
sistem:
6 arka SCV Valfi
ve Premium ön askı

6

Performans:

Büyük arka lastikler:

Yüksek güç çıkışlarına
sahip verimli 4,5 l
ve 6,8 l John Deere
motorları, John Deere
DPF ve SCR teknolojisi

Grup 47 / 1,95 m
ebadına dek sunulan
arka lastikler (6145R
ve 6155R)

7

8

En geniş şanzıman
portföyü:

Düşük işletim
maliyetleri:

Yarı otomatik
AutoQuad Plus,
süper verimli
DirectDrive ya
da kademesiz
AutoPowr

Ömür boyu hizmet
eden DPF, 750 saatlik
motor yağı değişim
aralığı (6-silindirli
motorlar) ve Günlük
Servis Merkezi

9

10

Güçlü ve verimli

Çok yönlü ve kuvvetli

2765 mm

6135R

99 kW (135 hp)

(IPM’li 165 hp)

4 sil.

6145R

107 kW (145 hp)

(IPM’li 185 hp)

6 sil.

114 kW (155 hp)

(IPM’li 195 hp)

5,190 mm

6R Büyük Şasili Modeller (Nominal Güç 97/68EC)

6R Orta Şasili Modeller (Nominal Güç 97/68EC)

6155R

2,900 mm

2,800 mm
5,050 mm

6 sil.

6230R, 6250R

6175R

129 kW (175 hp)

(IPM’li 215 hp)

6 sil.

6195R

143 kW (195 hp)

(IPM’li 235 hp)

6 sil.

6215R

158 kW (215 hp)

(IPM’li 255 hp)

6 sil.

6230R

169 kW (230 hp)

(IPM’li 270 hp)

6 sil.

6250R

184 kW (250 hp)

(IPM’li 290 hp)

6 sil.
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Maksimum görüş alanı
için Geniş Ön Cam.

Engelsiz görüş alanı
için sağ ve sol
Panoramik Kapılar

1

2

Net, modern
grafiklere sahip Ön
Gösterge Paneli

Konforlu, katlanır
Yolcu/Hostes Koltuğu

4

3

Yatırılabilir ve
Teleskopik direksiyon
mili

Sol yan Saklama
Bölmesi. Buzdolabı
olarak da
sunulmaktadır

5
1
3

Güç sizde
5

6R Serisi’ndeki ferah ComfortView Kabin,
çepeçevre görüş alanı sağlar ve tüm
kumandaların ve arayüzlerin sezgisel etkileşim
için mantıklı konumlandırıldığı, ergonomik
mükemmelliğe sahip bir modeldir. Yeni
CommandARM, Bluetooth bağlantısı bulunan
yeni 4. nesil CommandCenter ile tamamlandı,
öte yandan, GreenStar 3 2630 ekran da sağ
köşe direklerinden herhangi birine monte
edilebilmekte.

2

4

6

ÇEPEÇEVRE GÖRÜŞ ALANI
Eğimli hatlara sahip kaput ve mükemmel çepeçevre görüş alanı
birlikte, operatörlere, çevrelerini benzersiz gözlemleme olanağı
sunuyor. Opsiyonel panoramik tavan, operatörün görüş alanını,
bir ön yükleyici ile çalışırken uygulamada %30’a kadar daha fazla
görme gücü sağlayacak biçimde artırıyor.
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Yeni CommandARM

t
oth
ı

Çok sayıda bardak
tutucu ve saklama
bölmesi

Kabine monte edilmiş
230 V (uygun
şebekelerde) dâhil
çeşitli güç prizleri

9

8

Yeni CommandARM
Seçici Kumanda Valfi (SCV) kollarına, kolayca
tanınmaları için renk kodlaması uygulanmıştır. Tüm
SCV Valfleri, ya konvansiyonel parmak kontrolleri
ile işletilir ya da maksimum kullanışlılık elde etmek
için kumanda koluna yapılandırılır.
–– Arazi sürüşü ve otomatik hız sabitleme
(pedal kilidi), iTEC sistemi, şanzıman, PTO
ayarları ve askı ayarları için kısayol tuşları
–– Elektronik yeniden yapılandırılabilir
kumanda kolu

9

–– Klima, aydınlatma ve radyo kontrolleri
–– 4WD kontrolleri
–– Askı derinliği kontrolü

Yeni elektronik yeniden yap
kumanda kolu

Sağ konsol ya da yeni Comm
sunulmaktadır, kumanda kol
CommandCenter üzerinden b
yapılandırılabilir. Üretkenliği
yönde etkilenir çünkü kurulu
derece kolaydır.

–– CommandARM’a ya da sa
entegre edilmiştir

–– Yeniden yapılandırılabilir
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Zengin çeşitlilikte
koltuk opsiyonları.
Seçmesi size kalmış

Sağ konsol

6

7

 psiyonel GreenStar
O
3 2630 ekran, ön ve
arka sağ yan köşe
direklerine monte
edilebilir

Çok sayıda bardak
tutucu ve saklama
bölmesi

Kabine monte edilmiş
230 V (uygun
şebekelerde) dâhil
çeşitli güç prizleri

7

TLS
KOŞ

–– ±

–– A

–– O

–– A
a

Hafi
işle
Döner, hava süspansiyonlu operatör koltuğu
Yatay süspansiyon, yüksekliğin ayarlanması
sırasında operatörün ağırlığına dinamik olarak
uyarlanır. 30° sola ve 7,5° sağa kadar
döndürülebilir. Bu koltuk, yorgunluğu azaltır
ve üretkenliğin artırılmasına yardımcı olur.

Ayarlanabilir geniş açılı elektrikli teleskopik
ısıtmalı aynalar
Bu opsiyon, operatöre, aynaları sürüş
konumundan mükemmel biçimde ayarlama
olanağı tanır.

malarında
ometrisi
Aks

daha
e tarla
manda

AKS YÜKÜ

ması

k için askı

TLS Plus
Her zaman doğru yanıt

Yumuşak süspansiyon

Daha f

TLS Plus ön aks süspansiyonu, değişen yük ve çekiş
koşullarına kendini otomatik olarak ayarlar.

Opsiyonel özelleştirilebilir hidropnömatik kabin süspansiyonu, traktör
hızlanmasını ve yavaşlanmasını algılamak için sensörler kullanır ve algıladığı
verilere göre, amortisör kolundaki yağ miktarını artırır ya da azaltır.

Bir ope
yorulm
şayand
hem ta
hızlanm
sınırla
sürdür
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Parlak. Ve daha parlak.
Fabrikada takılan aydınlatma paketine ek
olarak, sahada takılan çok çeşitli aydınlatma
kitleri de sunuyoruz:

24/7 LED görme gücü

4

1

2
3
5

Çiftçilik, günde 24 saat devam eden bir iştir. Taşıma, pulluk
işleri, ekip biçme ve özellikle de hasat, uzun gece vardiyaları
gerektirebilir. Neyse ki, 6R Serisi traktörler, operatörleriniz
için daha iyi kontrol ve daha yüksek üretkenlik anlamına
gelen bir aydınlatma sistemi ile rakiplerini gölgede bırakıyor.

–– Sayısı 12 adede kadar artırılabilen kabin lambaları, güvenli
makine kontrolünü ve konumlandırmasını olanaklı kılacak
biçimde, 360° görüş alanı sağlar.
–– 4 adet ayarlanabilir orta kuşak ve arka çamurluk çalışma
lambası (LED opsiyonu mevcut) operasyonel esnekliği artırır.
–– Kaput ızgarası üzerinde bulunan 6 adet tarla, ışıldak ve yol
lambası, size, alacakaranlıktan şafak vaktine dek kılavuzluk
yapar.
–– Tavandaki (ön ve arka) 8 opsiyonel LED lamba, gün ışığının
sunduğu görüş berraklığını gece de sağlar.
Tüm aydınlatma işlevleri 4. nesil CommandCenter üzerinden
kontrol edilir.
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Kabin tavanı arkasına
monte edilen
lambalar
–– İç ve dış konum:
4 HB3 ya da 4 LED
ayarlanabilir
çalışma lambası

1

Opsiyonel arka
çamurluk
çalışma lambaları
–– 2 HB3 Lamba
–– 2 LED Lamba

2

LED lambalar, göz ve beden yorgunluğunu azaltan
nitelikte, doğal düşük sıcaklıkta ışık yayar – ve
daha uzun ömürlüdür.

Kuşak üzeri lambalar
park lambalı dönüş
sinyalleri opsiyonel
2 HB3, LED ya da H4
ayarlanabilir çalışma
lambaları

3

Kabin tavanı önüne
monte edilen
lambalar
–– İç ve orta konum:
4 HB3 ya da 4 LED
ayarlanabilir
çalışma lambası

4

Kabinin içinde ve dışında mükemmel biçimde
dengelenmiş aydınlatma, gece boyunca çalışmanızı
olanaklı kılar.

Kaput lambaları
–– 2 HB3 kaput farı kısa
huzme
–– 2 HB3 kaput farı uzun
huzme
–– 2 HB3 kaput dış konumlu
çalışma lambası

5

4. nesil CommandCenter’ı mükemmel gece
çalışması aydınlatması için ayarlamak bundan
daha kolay olamazdı.
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İŞ GÜCÜNÜ
HAREKETE GEÇIRMEK

John Deere tarzı Stage IV uyumluluğu
Tüm John Deere motorları, tarım uygulamaları
için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.
Yeni 6R Serisi traktörler, bir yandan daha az
yakıt tüketirken ve talepkar Stage IV emisyon
standartlarını karşılarken diğer yandan daha
da fazla güç üretmek için revize edilmiş olan,
ünlü 6,8 l ve 4,5 l PowerTech motorlarımız
tarafından tahrik edilmektedir.
Kanıtlanmış ömür boyu hizmet eden DPF, motorun, değişen
yüklere daha çabuk tepki vermesine olanak tanır. Bu motorlar,
John Deere tarafından motor ailemiz için özel olarak geliştirilen
yeni DEF sistemi ile donatılmıştır. Akıllı Güç Yönetimi (IPM),
gereksinim duyulduğunda gösterge güç yoğunluğu için nominal
gücü takviye eder. 6155R ve 6145R için 40 hp, 6135R için 30 hp
ve 6130R, 6120R ve 6110R için 20 hp ekstra güç, kullanılmak
üzere hazırda bekler.
–– Değişken Geometrili Turboşarj, tork seviyelerini kusursuz
biçimde artırır
–– Akıllı Güç Yönetimi, gereksinim duyulduğunda 40 hp’ye
kadar takviye yapar
–– 2 aşamalı turboşarj, 4 silindirli PSS motorların gücünü
şahlandırır

6155R modeline donatılan 6 silindirli 6,8 l
PVS motorumuz, 155 hp (Akıllı Güç Yönetimi
ile 202 hp) düzeyinde etkileyici bir güç
üretmektedir.
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Yeşil ve temiz
Stage IV uyumluluğu, egzoz gazlarının ilk önce
Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC) ve ömür boyu
hizmet eden Dizel Parçacık Filtresi (DPF)
kombinasyonundan, ardından da zararlı nitrojen
oksitleri nötralize edilmesi amacıyla bir Seçici
Katalitik Redüksiyon (SCR) sürecinden geçirilmesi
ile elde edilmektedir.

Yükleme Havası Soğutucusu (CAC)
Yenilikçi dağıtık soğutma konsepti, yüklenmiş hava
soğutucusu fanının, yakıt verimliliğini daha da
iyileştirecek biçimde, ana fandan bağımsız bir
hızda çalışmasına izin verir.

KANITLANMIŞ TEKNOLOJI
John Deere’nin, 4 valfli Yüksek Basınçlı Common Rail (HPCR) motorların tarım
makinelerinde kullanılmasında öncülük yapmasının üzerinden 10 yılı aşkın süre
geçti. Motorlarımızın yüksek çıkış gücünü, 6 silindirli motorlarımızda 2500 bar
değerine kadar ulaşan enjeksiyon basıncı sunan bu gelişmiş HPCR teknolojisi
olanaklı kıldı.
6145R ve 6155R modellerinde bulunan 6,8 l PVS motorlarımız, tork eğrisi boyunca
istikrarlı egzoz hızı ve geri basınç elde edilmesini sürekli kılmak için kanatçıkları
otomatik olarak ayarlanan Değişken Geometrili Turboşarj ile donatılmıştır. Bu hem
performansı hem de verimliliği artırır.
4,5 l PSS motorlar (6110R, 6120R, 6130R ve 6135R), sabit kanatçıklı bir turboşarj
tarafından oluşturulan basıncın VGT tarafından çoğaltıldığı 2 aşamalı bir turboşarj
sistemi kullanmaktadır. Bu ardışık düzenleme, gücü artırmakta ve emisyonun
düşürülmesine yardımcı olmaktadır.

Değişken Geometrili Turboşarj (VGT)
VGT, geniş güç bandı boyunca sürekli yüksek tork
için bir yanma kütlesi üretir. Bu, daha düşük
rpm değerlerinde bile etkileyici güç yoğunluğu
edilmesini güvence altına alır ve böylelikle, yakıt
tasarrufu sağlar.
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İŞLEMLERINIZ IÇIN DOĞRU
ŞANZIMAN
Her ikisi de en seçkin şanzıman sistemlerimiz içinde yer alan AutoPowr ve DirectDrive,
6R traktörlerin gelişmiş performansına ve etkileyici becerilerine uyum sağlayacak biçimde
yükseltildi. Daha da yüksek düzeyde kullanım konforu beraberinde üstün yakıt verimliliği
sağlar. AutoPowr ve DirectDrive yalnızca, CommandARM ile birlikte sunulmaktadır.
Tüm 6R traktörler ayrıca, kanıtlanmış PowrQuad Plus ve AutoQuad Plus şanzıman
sistemlerimiz ile donatılmış olarak da sunulmaktadır.

GÜÇLENDIRILMIŞ AUTOPOWR

GÜÇLENDIRILMIŞ DIRECTDRIVE*

Her durumda sonsuz hız ayarlaması

Kesintisiz verimlilikte yeni norm

AutoPowr, sonsuz değişken bir vites aralığı boyunca kademesiz ve sürekli
güç sağlar. 0 km/h’den maksimum hıza rahatça ve debriyaj kullanmadan
çıkmanızı sağlayan, tek bir kolla kontrol edilir. Daha sonra, değişen yük
koşullarına otomatik olarak tepki vererek, seçilen vitesi korur. Taşıma
sırasında, 6 silindirli modeller, kabin gürültüsünü minimumda tutacak
biçimde, 1671 rpm gibi konforlu bir devirde 40 km/h hızı muhafaza eder.
Maksimum yol hızına ulaşılmasının ardından motor rpm devri, o hızı
korumak için gerekli minimum seviyeye otomatik olarak iner, böylece,
yakıt tüketimi de azalır.

John Deere’nin uzman mühendisleri tarafından ağır hizmet tipi tarım
işleri için özel olarak tasarlanan, geliştirilen ve test edilen DirectDrive,
son derece verimli bir çift kavrama teknolojisine sahiptir ve tarım
sektöründeki şanzımanlar için geleceği temsil etmektedir. Sekiz vitesli,
üç hız aralıklı şanzıman, bir sonraki vitesi hâlihazırda sıraya almıştır,
harekete geçmeye hazırdır ve değiştir komutunun verilmesini
beklemektedir.

AutoPowr, maksimum gücü mekanik olarak aktaran hidromekanik bir
şanzımandır. Gelişmiş, tam entegre elektronik yönetim sistemi, motor
ve şanzıman arasında saniyede 100 kez direkt iletişim kurulmasını sağlar,
optimum aktarma oranını belirlemek için verileri izler ve işler.

Yeni, geliştirilmiş yazılımımız, hız aralığı değişimleri sırasında hız
eşleştirmeyi iyileştirir ve en verimli C8 “ECO” moduna erişmek için
daha erken vites büyütmeyi olanaklı kılar. Ve, değiştirme sırasında
hiçbir momentum kaybı olmamasından ötürü, yakıt tüketimi azalır
ve işletim kolaylığı garanti altına alınır.

*6 silindirli modeller için

| 21

AutoQuad
PowrQuad Plus’ın sunmuş olduğu tüm avantajlara
ek olarak, otomatik vites değiştirmenin rahatlığı.
20/20 ve 24/24 sürümleri mevcuttur. EcoShift
opsiyonu ile, 40 km/h taşıma hızı, yakıt tüketimini
ve emisyonu düşürecek biçimde, yalnızca 1533 rpm
devirle korunur.

PowrQuad Plus
20/20 ve 24/24 olmak üzere iki sürüm mevcuttur.
Kullanılabilirliği, traktör modeline bağlıdır. Tümü,
hız aralıkları arasında hız eşleştirmeyi de içeren,
hızlı vites değiştirme sağlar. Debriyaj ayırma
işlevine ve vites seçme düğmesine sahip tek bir
hız aralığı kolu ile işletilir. SoftShift teknolojisi,
vites değişimlerinin, yük altındayken bile
yumuşak biçimde gerçekleştirilmesini sağlar.
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SON DERECE VERIMLI,
YÜKSEK BASINÇLI
HIDROLIK SISTEM

6R Serisi traktörler, kapalı merkez, basınç ve akış dengelemeli
(PFC) bir hidrolik sistemle donatılmıştır. Daha az hidrolik parça,
daha az hidrolik bağlantı ve daha kısa hidrolik hatlar ile,
maksimum güvenilirlik için tasarlandı.
6R serisi, operatörlerin, harika hidrolik performanstan ve güçlendirilmiş direksiyon
yanıtından motor devrinden bağımsız olarak yararlanmasını sağlayan, muazzam bir debi
üretir. Yüksek kapasiteli hidrolik filtre, makine çalışmama süresini minimize edecek
ve masrafları azaltacak biçimde, yalnızca her 750 saatte bir değişim gerektirir.

Arka PTO

Opsiyonel ön PTO

Arka PTO kurulumunu dilediğiniz gibi seçin.
Elektrikli hız değiştirme bulunan 3 hızlı bağımsız
bir PTO(540/540E/1000) tüm 6R Serisi
traktörlerde standarttır.

6R traktörler, özel yağ soğutucusu bulunan tam
entegre, elektrohidrolik ön PTO ile donatılmış
olarak sipariş edilebilmektedir. Yalnızca ön askı
ile birlikte sunulur.
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Güçlendirilmiş kullanışlılık
SCV Valf öbeğinin yeni yerleşimi, bileşenleri işleve
göre kümelendirerek, işletim kolaylığını iyileştirir.
6 silindirli modeller 6 adede kadar arka SCV Valfi ile
donatılabilirken, 4 silindirli modeller için bu sayı
5 adede kadardır. Kullanılabilir SCV Valfi sayısı,
örneğin ön askı veya Power Beyond gibi diğer
hidrolik ekipmanların varlığına bağlıdır. Geniş askı
rayları, PTO görevleri için bol miktarda boşluk
bırakır ve yeni yerleşim düzeni, ekipman kuplajı için
manevra yapması sırasında operatöre, arka askı
ve bağlantı noktaları için engelsiz bir görüş
alanı sunar.

Tam hidrolik kontrol

En ince ayrıntısına kadar yüksek verimlilik

Sezgisel CommandCenter kontrolleri, Seçici
Kumanda Valflerini (SCV) hareket halindeyken
yönetmenize izin verir. Opsiyonel elektronik SCV
Valfleri beraberinde net ekran, tüm hidrolik
sistemlerin kontrolünü elinizin altında
bulundurmanızı sağlayacak biçimde, debileri
ve süreleri yönetmenize olanak verir.

Opsiyonel pnömatik römork freni, bir hava
kurutucusunun rahatlığına ve ekstra verimliliğine
ve hava kompresörü için elektromanyetik bir
kavramaya sahip.

iTEC (Akıllı Toplam Ekipman Kumandası) yastık
başı yönetim sistemi
Yastık başı dönüşü yapılması sırasında ön ve arka
ekipmanların otomasyonlu kontrolü. John Deere’in
stresi ve yorgunluğu azaltırken operatör
performansını artırdığı bir diğer yöntem.
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GÜCÜ IŞE AKTARMAK
6R traktörler, en zor görevler için gereksinim duyduğunuz
gücü, ağır hizmet tipi ekipmanlar için yüksek kaldırma
kapasitesi ile birlikte sunuyor. Tamamen asılır ekipmanlar
için, 6155R modelimizde bulunan üç nokta askılarımız
maksimum 8.100 kg (arka) ve 4.000 kg (ön) kaldırma
kapasitesi sunuyor. Sunulanlar arasında ayrıca, yüksek
kaliteli John Deere PTO da yer alıyor.

ÜÇ NOKTA ASKILARIMIZ ŞUNLARI IÇERMEKTEDIR:
–– Güçlendirilmiş sürüş istikrarı için askı sönümleme
–– Yan gergiler ve hidrolik yan gergiler
Üç nokta askı kurulumu,
derinliği, yüksekliği, indirme
hızı, kayması ve
sönümlemesi, 4. Nesil
CommandCenter tarafından
kolayca kontrol edilir.

–– Ekipmanın tam olarak kendiliğinden kontrolü için iTEC Yastık Başı Yönetim Sistemi
teknolojisi
–– Üç nokta askı kurulumu, derinliği, yüksekliği, indirme hızı, kayması ve sönümlemesi
için sezgisel CommandCenter kontrolleri
Kendinden merkezlemeli John Deere ön ağırlıkları ile, traktörünüzün denge ağırlığını,
değişen taleplere esnek biçimde uyarlayın. Bunun size faydası, hızlı ve kolay kuplaj, ön
ağırlığın ideal biçimde hizalanması ve daha fazla üretkenliktir. Optimum denge ağırlığı,
yakıt tüketimini düşürür.
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ENTEGRE JOHN DEERE PREMIUM ÖN ASKI (PTO BULUNAN)
6R Serisi traktörler, 4.000 kg değerine ulaşan maksimum kaldırma kapasitesine sahip
tam entegre ön askı ile donatılmış olarak da sunuluyor. Şu özellikler dâhildir:
–– ISOBUS soketi
–– İndirme hızı/kaldırma hızı/ konum ve ayar noktası ayarları ile iTEC uyumluluğu
–– Hem kaldırma hem de indirme basıncı için, harici yükseklik ayarlama düğmeleri
bulunan çift etkili silindirler
–– Özel yağ soğutucusu bulunan ön PTO
–– Basınçsız geri dönüş
–– Hassas ön askı işlemleri için elektronik konum algılama

John Deere Premium ve Ekonomi ön askılar
Özel ön askı valfi, uzaktan işletilen basınçsız geri
dönüş ve SCV Valfleri dâhil olmak üzere Premium
askı güçlendirmeleri.
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MÜKEMMEL
KOORDINASYON
John Deere Traktör Ekipman Otomasyonu zinde çalışmayı
sağlarken, yorgunluğu ve stresi ortadan kaldırır. Sektörde
bir ilk olan bu ödüllü konsept, ekipmanın, örneğin hız,
dümenleme, PTO, 3 nokta askı ve hidrolik sistemi gibi tüm
ISOBUS bağlantılı işlevlerin otomasyonlu olarak ayarlanması
için traktör ile “konuşmasını” olanaklı kılar.

Traktör Ekipman
Otomasyonu,
2009’da
Agritechnica gümüş
madalyası ile
ödüllendirildi.
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E-SCV + John Deere AutoPowr
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Ekipman Otomasyonu, John Deere balya makinelerini içeren her türlü
görevi kolaylaştırırken, ayrıca örneğin patates hasat makinesi gibi
ISOBUS donatılmış ekipmanlar için de ideal diyalog sistemidir. Traktör
ileri hızı ve PTO, patatesleri zedelenmeye karşı korurken, kayışlarının
optimum yüklenmesini ve iş/zaman oranının maksimize edilmesini
güvence altına almak ve böylelikle, üretkenliği önemli ölçüde
artırmak için düzenlenir.
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Operatörün, traktörü çalıştırmaya başlatmak ve dümenlemek için
yalnızca kolu kaydırması yeterlidir – ve hatta bazen dümenlemeye
bile gerek duyulmaz – böylece, teferruatlı ve karmaşık iş prosedürleri
sadeleştirilir ve ekipmanlarınızdan maksimum düzeyde
yararlanırsınız.
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İSTIKRARLA GELEN
KUVVET
Eşsiz John Deere tam şasi tasarımı, 6R Serisi
traktörlerin sağlam omurgasını oluşturur.
Böylece en zor çekme görevlerinin üstesinden gelebilir ve ağır yükleri
aynı kolaylıkla taşıyabilirler. Motor ve şanzıman, şasi içinde yerleşik
bulunmaktadır ve yapısal bileşenleri baskılardan izole eden ve işletim
gürültüsünü azaltan yalıtım blokları üzerine oturtulmuşlardır.
Aralıksız çalışma süresi artar çünkü bakım yapması daha kolaydır ve
bileşen ömrü de uzar. Tam şasi ayrıca, amaca yönelik imal edilmiş bir
John Deere ön yükleyici monte etmek için de mükemmel omurgadır.
–– Daha fazla sürüş konforu
–– Daha fazla yük taşıma kapasitesi
–– Motor ve şanzıman üzerinde daha az baskı
–– Ön yükleyicinin ve ön askının kolayca tutturulması
–– Yüksek istikrar ve uzun ömür

BENZERSIZ JOHN DEERE TAM ŞASI
TASARIMI
Tam şasi maksimum istikrar sağlar.
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Teknik Özellikler
Model

6110R

6120R

6130R

6135R

6145R

6155R

MOTOR PERFORMANSI
Nominal güç (97/68EC), hp (kW)

110 (81)

120 (88)

130 (96)

135 (99)

145 (107)

155 (114)

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

130 (96)

140 (103)

150 (110)

165 (122)

185 (136)

195 (144)

Maks. güç (97/68EC), hp (kW)

121 (89)

132 (97)

143 (105)

148 (109)

160 (117)

171 (125)

IPM’li maks. güç (97/68EC), hp (kW)

135 (99)

145 (107)

155 (114)

166 (122)

192 (141)

202 (149)
2100 - 1550

Sabit güç aralığı, rpm

2100 - 1550

2100 - 1550

2100 - 1550

2100 - 1550

2100 - 1550

Tork rezervi, % yüzde

40

40

40

40

40

40

Maksimum tork, Nm (1600 rpm motor devrinde)

515

562

609

632

677

724

Nominal devir, rpm

2100

İmalatçı

John Deere Power Systems

Tip

PowerTech PSS

Artçıl işlem
Motor hava filtresi

Ön arıtıcılı PowerCore® G2 hava filtresi

Havalandırma

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

Değişken geometrili turboşarj

4/4,5 l

6/6,8 l

Silindir Sayısı / Hacmi
Soğutma sistemi
Yakıt enjeksiyon sistemi ve kumandası

PowerTech PVS

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

Sıcaklık kumandalı viskoz fan tahriki ve yükleme havası soğutucusu için bağımsız fan ile donatılmış dağıtık soğutma sistemi
2000 bar enjeksiyon basıncına erişebilen ve elektronik olarak kontrol edilen yüksek basınçlı common rail sistemi

2500 bar enjeksiyon basıncına erişebilen ve elektronik
olarak kontrol edilen yüksek basınçlı common
rail sistemi

ŞANZIMANLAR
PowrQuad Plus
20/20 2,5 - 40 km/h
24/24 1,4 - 40 km/h

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AutoQuad Plus
20/20 2,5 - 40 km/h
24/24 1,4 - 40 km/h
20/20 2,5 - 50 km/h
24/24 1,9 - 50 km/h
AutoQuad Plus EcoShift
20/20 2,5 - 40 km/h
24/24 1,9 - 40 km/h
AutoPowr
0,05 - 40 km/h

●

●

●

●

●

●

0,05 - 50 km/h

●

●

●

●

●

●

2,7 - 40 km/h

●

●

2,7 - 50 km/h

●

●

●

●

DirectDrive

Sürüngen (PowrQuad Plus, AutoQuad Plus
ve AutoQuad Plus EcoShift)

●

●

●

●

AKSLAR
Süspansiyonlu ön aks (opsiyon)

Gelişmiş Ön Aks Süspansiyonu (TLS Plus) MFWD Aksı, hidropnömatik, daimi aktif, üç bağlı, kendinden dengelemeli, yük ayarlamalı süspansiyon

TLS Plus ile süspansiyon aralığı

100 mm süspansiyon aralığı

Ön diferansiyel kilidi kavraması

Kendinden kilitlemeli diferansiyel

Arka diferansiyel kilidi kavraması

Elektrohidrolik yağ soğutmalı kavramalı

Arka aks

Flanşlı aks

DÜMENLEME
Tip

Dinamik yük algılama, hidrostatik, akış ölçümü

HİDROLİK SİSTEM
Tip

Yük algılama işlevi bulunan Basınç ve Akış Dengelemeli (PFC) sistem

Nominal motor hızında akış baz/opsiyon, l/dk

80 / 114

Seçici kumanda valfleri

5+3’e kadar

Power beyond
Yağ çekme kapasitesi, aşırı dolum ile, l
Yağ çekme kapasitesi, ek yağ rezervuarı ile, l

6+3’e kadar
Opsiyonel

25
32

39
37

45
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Model

6110R

6120R

6130R

6135R

6145R

6155R

3 NOKTA ASKI SİSTEMİ - Arka
Tip

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

Kategori

II/IIIN

Kancalarda maksimum kaldırma kapasitesi, kg

5300

5300

6000

IIIN
6800

8100

III
8100

Tam kaldırma değer aralığında kaldırma
kapasitesi (OECD 610 mm), kg

3350

3350

3850

4350

4200

4200

Tam kaldırma değer aralığında kaldırma
kapasitesi (OECD 1800 mm), kg

2050

2050

2350

2660

3200

3200

3 NOKTA ASKI Sistemi - Ön, opsiyonel
Tip

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

Kategori

IIIN

Kancalarda maksimum kaldırma kapasitesi, kg

4000

Tam kaldırma değer aralığında kaldırma
kapasitesi (kancalarda OECD), kg

3300

ARKA PTO
Tip

Elektrohidrolik işletilen, yağ soğutmalı, çok diskli tasarım

540/540E/1000 opsiyonu bulunan nominal
PTO hızlarında motor rpm devri

1967/1496/1962

1987/1753/2000

540E/1000/1000E seçeneği olan nominal PTO
hızlarında motor rpm devri

-

ÖN PTO, opsiyonel
Tip

Elektrohidrolik tahrikli, yağ soğutmalı

Nominal PTO hızında (1000) motor devri, rpm

1969

KABİN
Teknik Özellikler

2 panoramik kapı bulunan ComfortView kabin, Climatrak ve 4. nesil CommandCenter ekran

Süspansiyon (opsiyon)

Adaptif hidrolik kabin süspansiyonu HCS Plus

Operatöre ulaşan gürültü seviyesi, db(A)

71

Kabin cam alanı, m²

6,11

Kabin hacmi, m³

3,33

Ekran

4. Nesil CommandCenter 4100 7” ya da 4600 10” ekran

ÇEŞİTLİ
AutoTrac Hazırlığı

Opsiyonel

ISOBUS ekipman bağlantısı

Opsiyonel

CommandCenter video girişleri

4100 7” ekran için 1 giriş; 4600 10” ekran için 2 giriş

İmmobilizer

Opsiyonel

Sürüş pedalı modu

Sadece AutoPowr

Römork fren sistemi (opsiyon)

Hidrolik ve/veya pnömatik sistem

Pnömatik römork fren sistemi (opsiyon)

Elektromanyetik kompresör kilidi, hidrolik geciktirici valf, hava basıncı kurutucusu dâhil

KAPASİTELER
Yakıt deposu (standart / opsiyonel), l

225 / 195

Motor soğutma sıvısı, l

305 / 265

22

312 / 270
27

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
Aks aralığı, mm

2580

Genişlik x Yükseklik x Uzunluk, mm

2765

2550 x 2886 x 4540

2550 x 2936 x 4870

2550 x 3026 x 4950

Flanşlı aks donatılmış iken, kabin tavanına dek, ön ağırlık desteğinden yatay çeki bağlantı kancalarına dek, maks. ön lastik/maks arka lastik ebatları baz alınarak ölçülmüştür.
Yerden yükseklik, mm

481

481

481

528

553

553

6000

6100

6200

6400

6900

7100

8950

9950

9950

10450

11250

11750

Ön lastik ebatları, maks. kullanılabilen
(cm olarak çap)

540/65R24
(134)

540/65R24
(134)

540/65R24
(134)

540/65R28
(144)

600/65R28
(152)

600/65R28
(152)

Arka lastik ebatları, maks. kullanılabilen
(cm olarak çap)

600/65R38
(178)

600/65R38
(178)

600/65R38
(178)

650/65R38
(185)

710/70R38
(200)

710/70R38
(200)

Ön aksın merkezinde, maks. ön ve maks arka tekerlek ebatları baz alınarak ölçülmüştür
Yerden yükseklik, mm
Ortalama teknik özellikler baz alınarak ölçülmüştür
İzin verilen maksimum brüt ağırlık, kg
LASTİK EBATLARI

Takım Çalışması:
Birlikte Daha
Güçlüyüz
John Deere bayi ağı ile birlikte, işlemlerinizin performansını
artırmakta, aralıksız çalışma süresini maksimize etmekte ve
işletim maliyetlerinizi azaltmakta kararlıyız. Bu nedenle, kaliteli
ve en yeni teknolojilere sahip ürünlere yatırım yapmayı hiçbir
zaman bırakmıyoruz.
Yetkin bayi teknisyenlerimiz – tümü John Deere eğitimi almıştır
– ekipmanınızdaki her bir somunu, cıvatayı ve baytı tanır ve her
türlü potansiyel problemi teşhis etmede beceriklidir.

“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
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Bizimle ve bayi ağımızla olan ortaklığınıza güvenebilirsiniz.
Tarım makineleri işinde geçen 175 yılın ardından,
birlikte daha güçlü olduğumuzdan eminiz.

