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3Introductie

Er is geen tijd te verliezen.
Gebruik John Deere oprolpersen om uw ruwvoer te oogsten en te 
 bewaren.

U hoort het elk jaar: �Je moet hooien wanneer de zon schijnt.� En dat is ook 
zo. Wanneer het tijd is om te persen kunnen uw machines maar beter lopen 
als een uurwerk. Want als u nu aarzelt kan de kwaliteit van uw silage letterlijk 
weggespoeld worden.

Maar wat moet u doen om haast te maken zonder verspilling? Oogsten 
 wanneer het vochtgehalte van het gewas ideaal is en dreigende regenwolken 
zich samenpakken aan de horizon? Het antwoord is kwaliteit: oprolpersen 
met variabele en vaste perskamer van John Deere.

Ongeacht hoe groot uw landbouw- of loonbedrijf ook is, ongeacht hoeveel 
gewassen of wiersen u oogst, John Deere biedt alles wat u moet weten over 
het persen van balen. Onze persen verzamelen, snijden, persen, vormen en 
 wikkelen de ene baal na de andere, het hele seizoen door. Dus leest u verder.

Er is geen tijd te verliezen.
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Waarom kiezen voor een 
John Deere oprolpers?
Elke minuut telt.
John Deere is al lange tijd op de persenmarkt actief. Net als u weten 
we hoe belangrijk snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid zijn. 
Speciaal in de oogsttijd. Daarom worden onze persen constant 
geoptimaliseerd, om te zorgen voor een buitengewone waarde voor 
de gebruiker:

�  Buitengewone betrouwbaarheid
Doordat we ons concentreren op kleine, maar belangrijke dingen � 
b.v. een uniek, betrouwbaar ontwerp zonder overbodige componen-
ten � maken onze persen een groot verschil.

�  Buitengewone duurzaamheid.
Onze gelaste frames zijn bestand tegen alle zware belastingen die 
uw landbouw- of loonbedrijf van ze vragen.

�  Buitengewone ruwvoerkwaliteit.
Onze pickups met werkbreedtes van 2,0 en 2,2 m en de trommels 
met kleine diameter zorgen voor een soepele, uniforme gewas-
stroom naar de perskamer. Het resultaat: perfect gevormde balen.

�  Buitengewone service en onderdelendienst.
Uw John Deere dealer is er als u hem nodig hebt.

�  Hoge restwaarde.
Ja, kwaliteit betaalt zichzelf terug.

Uw voordelen:
� De juiste pers voor elke behoefte
� Bewezen technologie, door en door
� Gelast ontwerp voor robuuste prestaties
�  Gebruiksvriendelijke persen, eenvoudig te 

controleren en te onderhouden

� Uitstekende baaldichtheid en -kwaliteit
� CoverEdge netbindsysteem
�  Een grote keuze aan opties, voor uw eigen 

speciÞ eke eisen
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John Deere oprolpersen met variabele 
perskamer: besparen tijd en geld.
�  Een groot programma van veelzijdige machines 

voor het persen van stro, hooi of silage.
� Uitstekende baaldichtheid en -kwaliteit
� Eenvoudig onderhoud.
� Zeer betrouwbaar
�  De baaldiameter die u wilt, van 0,6 tot 1,3, 

1,55 of 1,8 m

John Deere oprolpersen met vaste perskamer: 
Perfecte resultaten, hogere rentabiliteit.
� Uitstekende capaciteit
� Robuust ontwerp
� Gemakkelijk onderhoud
� Exclusieve CoverEdge netbinding
� Gebruiksvriendelijk baalcontrolesysteem

Exclusieve bindoplossingen.
Met CoverEdge Netwrap lijkt het of u 
een kwaliteitsverzekering hebt voor uw 
silage-, hooi- en strobalen.

Moeiteloze bediening.
Met de betrouwbare monitors kunt u de 
machine bedienen zonder de cabine te 
verlaten. 

Eenvoudig onderhoud bespaart tijd.
John Deere persen bieden eenvoudige 
toegang tot de onderhoudspunten.

Leve de beste fabricagekwaliteit in 
deze klasse! Welkom bij de John Deere 
fabriek in Arc-les-Gray in Frankrijk. Dit is 
het thuishonk van een lange traditie, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
beste mensen en technologieën om de 
beste persen te bouwen.

Wat u ziet is wat u krijgt.
Onze RotoFlow en MaxiCut pickups 
zorgen voor nauwkeurig snijden en een 
op de gewenste lengte gesneden 
gewas.

U krijgt het laatste woord bij 
het persen.
John Deere persen met variabele perskamer leveren de 
dichtheid en kwaliteit die u zelf instelt.

1.  Het gewas komt in de perskamer. Riemen voorzien 
van ruitproÞ el beginnen met het vormen van de 
baalkern.

2.  Terwijl er steeds meer materiaal in de perskamer 
komt oefent de zware spanningsarm de druk uit die u 
hebt gekozen.

3.  Twee cilinders handhaven de druk op de riemen 
tijdens de hele wikkelcyclus.

Wilt u de meest verdichte en 
kwalitatief de beste balen?
John Deere oprolpersen met vaste perskamer produ-
ceren extra vaste balen, die bederf voorkomen.

1.  De lage pickup en de vijzel voeren het gewas naar de 
perskamer � waar 17 rollen het gewas laten draaien.

2.  Terwijl de baal in omvang toeneemt verhogen de 
 rollen de druk op de buitenste lagen.

3.  Zodra de baal klaar is rinkelt de monitor, de be-
stuurder stopt de trekker en het bindproces begint 
automatisch.
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Hoe beter u kijkt, hoe beter onze 
persen met variabele perskamer 
eruit zien.
Net als alle oprolpersen met variabele perskamer hebben de onze een 
perskamer met platte riemen en een riemenspanner. Samen omslui-
ten en draaien ze de baal, om te zorgen voor een uniforme dichtheid 
vanuit het midden.

Onder de huid begint onze robuuste ß exibiliteit. Waarom? Door een 
groot aantal kenmerken, zoals een verhoogde capaciteit van de tand-
wielkast voor hogere baaldichtheden, een valklep voor het opheffen 
van verstoppingen en een ontwerp met een makkelijker toegang, kunt 
u deze persen aanpassen aan uw speciÞ eke behoeften.

1  Pickups die zorgen voor productiviteit.

  �  Dankzij de gewasstroomtechnologie met open invoerkanaal en 
 bovenover draaiende gewasstroom, zorgt de HiFlow pickup (lever-
baar met 2,0 en 2,2 m werkbreedte) voor een hoge perscapaciteit 
� speciaal in droge gewassen.

 �  De 2,0 en 2,2 m RotoFlow pickups leveren de grote diameter, het 
hoge toerental en de kantelbare messenbak tegen verstoppingen, 
die non-stop persen tot werkelijkheid maken.

 �  De 2,0 en 2,2 m MaxiCut met 14 of 25 snijmessen leveren de hoogst 
mogelijke ß exibiliteit voor een buitengewone productiviteit en 
gewaskwaliteit.

Uw voordelen:
� Snel, positief starten
� Consistente en op maat ingestelde dichtheid
� Minder onderhoud, minder reparaties

� Nauwkeurige bediening
� Behoud van gewaskwaliteit
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2  Briljante prestaties.
 �  Zes brede riemen riemen voorzien van 

ruitproÞ el omsluiten 91% van de baalbreedte 
voor minimale gewasverliezen en gemakkelijk 
starten van de baal.

 �  De reinigingsvijzel houdt de riemen schoon. 
Zo verliezen ze nooit hun grip, ook niet in 
vochtige omstandigheden.

 �  Twee standaard aandrijfrollen leveren de 
benodigde aandrijving. Een derde aandrijfrol is 
leverbaar voor het intensieve silagepersen.

3  Hoe balen moeten zijn.

 �  De speciaal ontwikkelde perskamer regelt de 
dynamiek van de baal gemakkelijk.

 �  Onze continu instelbare zachte kern functie 
schakelt de riemspanning uit tot een ingestel-
de diameter is bereikt. Hierdoor kan het gewas 
beter ademen en efÞ ciënter drogen. En de 
baal kan beter worden uitgerold wanneer de 
voedertijd voor uw vee is aangebroken.

 �  De zware riemspanningsarm en de hydrauliek-
cilinders pakken meer kwantiteit en kwaliteit in 
de balen, die kunnen variëren van 0,6 tot 1,8 m 
in diameter.

4  Exclusieve CoverEdge netbinding.

  CoverEdge netbinding rekt 5-10 cm over de 
randen van de baal. Dat zorgt voor een betere 
silagekwaliteit en eenvoudiger verplaatsen en 
opslag. 

5   Dubbele touwbinding.

  Het is makkelijker dan het klinkt. Ons unieke 
twee-armen systeem zorgt voor snelle en be-
trouwbare resultaten.

6  ELC , BaleTrak of BaleTrak Plus monitor.

  Onze persmonitors houden de bestuurders waar 
ze behoren � in de cabine.

7  Eén sterke pers.

 �  Het gelaste frame zorgt voor uiterste 
 betrouwbaarheid.

 �  Rollagers zijn geplaatst op plekken waar ze 
niet worden aangetast. Het bezit van slechts 
2 zware aandrijfkettingen maakt de werk-
zaamheden simpeler.

 �  De automatische kettingsmering op de 
Premium modellen is een goede manier om de 
betrouwbaarheid te vergroten.

Een draai aan de bedieningsknop voor 
de baaldichtheid stelt de baal in voor 
gewas- en vochtgehalteveranderingen.

De centrale smeerbank en automatische 
kettingsmering maken het onderhoud 
tot kinderspel. 

Zware silage? Geen probleem. 
De dwarsvijzel houdt de riemen vrij van 
gewasresten.

A    Het unieke 3-ply ruitproÞ el ontwerp 
grijpt het gewas op betrouwbare 
wijze.

B    De eerste laag van polyester/nylon 
textiel voegt een ongelooß ijke sterkte 
toe.

C    Vier rubbermatten sluiten de 
afzonderlijke lagen van polyester/
nylon textiel in.

D    Nylon textiel in het midden voorkomt 
rekken onder zware belasting.

E    Een derde laag van polyester/nylon is 
bedekt met beschermend rubber aan 
elke kant.

F    De platte binnenlaag glijdt soepel over 
de rollen zonder aankoeken.
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Oogst hogere opbrengsten met 
Standaard 842, 852 of 862 oprol-
persen met variabele perskamer.
De oprolpersen met vorkinvoer.
De Standaard persen met variabele perskamer zijn een verstandige 
investering. Eén van de redenen hiervan is de 2,0 of 2,2 m capaciteits-
invoervorken. Ondersteund door een pickuptrommel met kleine 
diameter brengen ze het gewas letterlijk omhoog in de perskamer 
wanneer de pers door de wiersen glijdt. Dit betekent een efÞ ciënter 
vermogensgebruik, schonere percelen en efÞ ciënter starten van de 
baal.

De zelfreinigende riemen met ruitproÞ el grijpen en draaien het gewas 
zodra het de perskamer binnenkomt. En doordat ze worden aange-
dreven door twee aandrijfrollen zijn baaldichtheid, gewicht en grootte 
eenvoudiger te regelen en gelijkmatiger.

De ELC Plus monitor biedt volautomatische bediening voor touw- en 
netbinding. En met de optionele BaleTrak monitor (standaard op 852 
en 862 modellen met 2,2 m HiFlow invoer) kunnen de bestuurders 
bijvoorbeeld de baalafmetingen tijdens het rijden instellen.

Als betrouwbaarheidsleider voor persen met variabele perskamer is 
John Deere de maatstaf. Neem bijvoorbeeld onze forse, enkele span-
arm (standaard op de 852 en 862). Deze werkt met grotere cilinders 
en een druk van 275 bar, om balen te produceren met zeer hoge 
dichtheden. U zult ook onze zelfreinigende rollen en vijzel weten te 
waarderen. Speciaal bij het persen van silage.

Uw voordelen:
� Multifunctionele pers voor stro, hooi en gras
�  Variabele baalafmetingen met een hogere 

ruwvoerkwaliteit
�  De hogere dichtheid betekent minder balen en 

stops per perceel

�  Lagere kosten per baal (b.v. minder bindnet of 
touw)

Directe invoer. Beter starten van de balen.
Onze invoervorken met de kleine diameter van de 
pickuptrommel zorgt voor licht werk in de zwaarste 
wiersen.

Zachte kern functie.
Met het optionele zachte kern systeem zonder balk is 
het mogelijk de riemspanning uit te schakelen tot een 
vooringestelde diameter is bereikt. Deze functie 
verbetert de hooikwaliteit, doordat de baal 
makkelijker kan drogen en hij kan eenvoudiger worden 
uitgerold tijdens het voeren.

De ELC Plus monitor.
Met de gebruiksvriendelijke en begrijpelijke ELC Plus 
monitor kunt u volautomatisch werken. Net- en 
touwinstellingen kunnen worden uitgevoerd zonder de 
cabine te verlaten.

Verborgen kracht.
De robuuste wielasverbinding verhoogt de betrouwbaarheid op alle persen met 
variabele perskamer.

Boven en beneden aandrijfrollen.
Beide zijn met rubber bekleed om slip in zware silage te 
voorkomen, evenals te vroege slijtage.
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De 852 oprolpers met 
variabele perskamer
Dit lichtgewicht werkpaard is 
leverbaar met een 1,81 m 
standaard, of een 2,0/2,2 m 
HiFlow vorkinvoer. Hij kan 
gemakkelijk balen produceren 
met diameters van 1,55 m tot 
1,60 m, de hele dag door.

De 862 oprolpers met variabele perskamer
Onze grootste standaard oprolpers met variabele perskamer is op maat gemaakt voor 
gebruikers die grote balen willen maken. Uitgerust met de 2,0 of 2,2 m HiFlow invoer is hij 
perfect voor een consistente hoge capaciteit.

De 842 oprolpers met 
variabele perskamer
U kijkt naar een oprolpers met 
variabele perskamer die in 
staat is balen te produceren 
met een diameter van 1,3 m! 
Maar de 842 biedt meer dan 
alleen ß exibiliteit. Hij wordt 
geleverd met een standaard 
1,81 m � of een optionele 2,0 m 
HiFlow � pickup.
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Nieuwe 854 en 864 Professional en Premium 
oprolpersen met variabele perskamer.
U zult de nieuwe vleugelvormige zijpanelen weten te waarderen, evenals de andere 
 fantastische kenmerken, die de 854 en 864 zo mooi maken � en bruut. 

Alle RotoFlow en MaxiCut oprolpersen nu met �Dropß oor�.
De standaard, vanuit de cabine bediende wegkantelbare messenbak om verstoppingen 
ongedaan te maken, is een geweldig gemak. Het elimineert gewasverliezen, terwijl het tijd 
en moeite bespaart. Het nieuwe ontwerp maakt ook sneller en eenvoudiger onderhoud 
mogelijk.  Eenvoudig de kunststof zijpanelen omhoog zetten voor rechtstreekse toegang 
tot de  centrale smeerbanken, de aftakasaandrijß ijn (met langere smeerintervallen) en de 
auto matische kettingsmering.

De Professionele 854 en 864.
De 2,0 m RotoFlow pickup � en de optionele MaxiCut pickup met 14-messen snijsysteem 
� verwerken het ruwvoer met gemak. Daarnaast zorgen de optionele scharnierende zwenk-
wielen voor nog meer betrouwbaarheid en een langere levensduur.

De Premium 854 en 864.
Voor de kortste terugverdientijd investeert u in een nieuwe John Deere Premium oprolpers 
met variabele perskamer. Deze modellen zijn uitgerust met een 2,2 m RotoFlow pickup of 
een optionele 2,2 m MaxiCut pickup, beide leverbaar met een 14-messen snijsysteem of 
een snijsysteem met 25 messen, voor een zeer korte snijlengte. U zult de rollenaandruk-
ker van de pickup, de automatische kettingsmering, de reinigingsvijzel en het CoverEdge 
netbindsysteem weten te waarderen.

En dankzij de grotere spancilinders en spanarmen kunnen ze balen produceren met tot 
15 procent hogere dichtheid in stro, hooi en silage � met diameters van 1,55 tot 1,80 m.

Uw voordelen:
�  Een verbazingwekkende ß exibiliteit.

Afhankelijk van het topmodel dat u kiest, kunnen 
de balen worden ingesteld op diameters van 
1,55 � 1,80 m.

�  Buitengewone productiviteit.
De 2,0 of 2,2 m pickups en de nieuwe 
tandwielkast met 113 of 136 kW vermogensli-
miet zorgen voor een korte terugverdientijd.

�  Minder onderhoud.
Centrale smeerbanken, automatische 
kettingsmering, aftakasaandrijß ijn met verlengd 
smeerinterval.
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Een grote keuze aan pickups.
Voor hoge productiviteit kunt u de snelle en betrouwbare 
RotoFlow pickup met wegkantelbare messenbak kiezen. 
De dubbele V-vorm van de rotorvingers zorgen voor een 
gelijkmatige verdeling van het binnenkomende gewas 
� een voorwaarde voor een optionele baalvorm.

De MaxiCut pickup met �Dropß oor� tegen verstoppingen 
� en een 14- of 25-messen snijsysteem � levert een 
consistente kwaliteit voor luchtdichte balen. Terwijl het 
gewas binnenkomt snijden de messen het in een uniforme 
lengte. Geen wonder dat het ideaal is voor silage. De 
balen zijn makkelijker uit elkaar te halen en te verspreiden 
tijdens het voeren.

Snij de silage tot wel 40 mm!
Met de nieuwe 2,2 m Þ jnsnijdende MaxiCut 25 pickup is 
dat geen probleem. U krijgt hiermee verschillende 
snijlengte-instellingen van 40 tot 140 mm. 

En doordat u gebruik kunt maken van 12 en 13 messen bij 
een vaste snijlengte, blijven zowel de messen als uw 
resultaten scherp � de hele dag door.

Het verstandige vermogensgebruik.
De productiviteit wordt hoger. In elk geval op het land. Onze 
Professional en Premium modellen worden ondersteund door 
robuuste aftakassen en uitgerust met grote RC80 kettingen, 
om bestand te zijn tegen de hoge capaciteiten die deze persen 
leveren. 

Het automatische kettingsmeersysteem en de centrale smeernip-
pels besparen tijd en inspanning.

Nieuwe afmetingen bij het persen.
Breng dichte, goed gebonden balen naar huis met de afmetingen 
die u wilt:
� 0,6 � 1,55 m met de 854 en 854 Premium.
� 0,6 � 1,80 m met de 864 en 864 Premium.

Een toetsdruk op de BaleTrak Plus monitor is alles wat nodig is 
om elke fase van het bindproces te bedienen.

Laten zakken en doorgaan.
De nieuwe, scharnierende wegkantelbare messenbalk op alle 854 en 864 Professional en Premium oprolpersen geeft de bestuurders de 
mogelijkheid om mogelijke verstoppingen op te heffen � zonder gewasverlies! Het biedt ook een betere toegang tot de messen.

Pickup rolaandrukker
Dit standaard kenmerk op de 864 Premium oprolpers verbetert de 
gewasstroom en de werksnelheden � ook in de zwaarste wiersen.
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Het is eenvoudig te begrijpen wat 
de John Deere oprolpersen met 
vaste perskamer zo speciaal maakt:
Terwijl het gewas wordt verzameld in de perskamer draaien de dyna-
mische aandrijfrollen het materiaal rond, met de draairichting tegen 
de wijzers van de klok. De hoeveelheid gewas neemt toe. De perska-
mer wordt gevuld. En extra rollen � met of zonder latten � vormen de 
baal tot de hoogste perfectie, voordat hij wordt gebonden en gelost.

De persprocedure zal ervaren bestuurders niet verbazen. Maar dat 
zal wel het geval zijn met de vele voordelen die onze oprolpersen zo 
productief maken. Hier volgen er enkele: 

1  Buitengewone aandrijving
  De John Deere persentransmissies zijn uitgerust met kruiskoppelingen 

met constante snelheid, voorzien van zelfterugstellende nokkenslipkop-
peling. Dat resulteert in een beter gebruik van het vermogen. Trillingen 
worden geëlimineerd. En de bestuurders kunnen scherpe bochten 
nemen met hoeken tot 80° tussen de koppelingsas en de aandrijß ijn.

Uw voordelen:
� Ideaal voor silage, hooi en stro
� Maximum gebruik van het gewas
� Hoge baaldichtheid

�  Naar voren geplaatst bindsysteem voor een 
uitstekend zicht op het bindproces

� Hogere rentabiliteit



623 Silage Special 644 Premium
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2  Hoge capaciteit
  De lage pickup en de kleine diameter van de pickuptrommel 

zorgen ervoor dat de wiersen spoorloos verdwijnen. Door 
de grote diameter van de convergerende vijzelbuis, de hoge 
draaisnelheden (190 tpm) en de robuuste cilinders en kettingen, 
kunnen onze oprolpersen met vaste perskamer tot 26 m3 gewas 
per minuut verwerken!

3  Minder onderhoud en service
  Begin met een bewezen, gelast ontwerp. Voeg dan standaard 

automatische kettingsmering en versterkte rollen met afge-
dichte lagers toe. Wat hebt u dan? Veel minder onderhoud. 
Veel meer gemoedsrust.

4  Instelbare baaldiameter!
  Hebt u verschillende balen met verschillende gewichten en 

afmetingen nodig? Eenvoudig. Stel de baaldiameter in die het 
beste is voor u: 1,25 m (b.v. voor silage), 1,30 of 1,35 m 
(b.v. voor zware strobalen).

Super sterke rollen.
Oprolpersen met vaste perskamer moeten zelfs de 
zwaarste balen kunnen verwerken. Conventionele 
rollen, gemaakt van gelaste metaalplaat zijn daar niet 
geschikt voor. 
Onze ingenieurs gebruiken versterkte rollen, gemaakt 
van extra dikke buizen.

Hoge dichtheid. Geweldige vorm.
De perskamer met 17 rollen zorgt voor goed 
gevormde en verdichte balen voor een hoge 
silagekwaliteit.

Hydraulische ingangspanning.
Door eenvoudig aan een knop te draaien wordt 
het baalgewicht ingesteld wanneer de 
gewasomstandigheden of het vochtgehalte 
veranderen.

Automatische kettingsmering.
Dit standaard gemakskenmerk helpt om te 
zorgen voor rustige en betrouwbare prestaties.
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623 MultiCrop: de multifunctionele 
oprolpers met vaste perskamer.
Bent u klaar om stro, hooi en silage te persen, zoals u � en uw vee � het 
willen? Dan bent u klaar voor de Standaard 623 MultiCrop oprolpers.

Buitengewone veelzijdigheid.
Deze oprolpers met vaste perskamer is op maat gemaakt voor 
landbouwers die stro, silage en hooi willen persen. Als resultaat heeft 
de 623 MultiCrop een zwaar gebouwde perskamer, die 7 geribbelde 
rollen combineert met een transportband met kettingen en latten.

Net als alle John Deere oprolpersen met vaste perskamer werkt de 623 
MultiCrop oprolpers met een lage pickup die de grond afstroopt om 
meer gewas op te rapen. De volautomatische werking is gebaseerd 
op onze bewezen ELC Plus monitor. Het gebruikt touw- of netbinding 
om goed verpakte, uniforme balen in enkele minuten te produceren. 
En zoals met alle John Deere RotoFlow en MaxiCut  oprolpersen, is de 
tijdsbesparende wegkantelbare messenbak standaard.

Uw voordelen:
�  Uitstekende prestaties � van silage tot 

droge gewassen
�  Variabele baalafmetingen met een 

hogere ruwvoerkwaliteit
�  Robuust ontwerp met RC100 

aandrijfkettingen

�  Automatische smering aandrijfketting: 
standaard

� Exclusieve CoverEdge netbinding
�  Gebruiksvriendelijk 

baalcontrolesysteem

De lage pickup stroopt de grond af om 
meer gewas op te rapen.

Invoerlatten werken ideaal voor het 
draaien van gewassen, zoals droog stro, 
in strakke balen.

Een baaldiameter van 1,25 m is vaak 
gewenst voor silage.

Met een baaldiameter van 1,35 m kunt u 
gemakkelijk tot 15% zwaardere strobalen 
te produceren.
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623 Silage Special: de ß exibele 
oprolpers met vaste perskamer.
Pers in alle vertrouwen stro, hooi of silage.
Dit is een pers die interessant is voor gemengde bedrijven 
met vee. Waarom? De 623 Silage Special is een betrouwbaar, 
 gebruiksvrendelijk en onderhoudsvriendelijk werkpaard. 
Hij presteert buitengewoon goed in kwetsbare gewassen. 
En hij kan worden ingesteld op baaldiameters van 1,25 tot 
1,35 m, om te voldoen aan allerlei behoeften. Net als de 
 MultiCrop oprolpers heeft de Silage Special pers een 2,0 m 
 RotoFlow of MaxiCut 14 pickup, een ELC Plus monitor en de 
wegkantelbare messenbak tegen verstoppingen � alles stan-
daard. Maar dat is nog slechts het begin. Zijn perskamer met 17 
stalen rollen beweegt met het grootste gemak door de dikste 
wiersen. De 623 Silage Special perst de lucht uit de balen, die an-
ders bederf kan veroorzaken. En de balen zijn op maat gemaakt 
om te wikkelen.

Opname van dikke, brede en zware wiersen.
Het is zo eenvoudig. Kies de 623 Silage Special: De zware aange-
dreven rollen grijpen en draaien het binnenkomende gewas voor 
snel starten van de baal. 

Uw voordelen:
� Uitstekende prestaties in silage en hooi
�  Variabele baalafmetingen met een hogere 

ruwvoerkwaliteit
�  Robuust ontwerp met RC100 

aandrijfkettingen

� Gemakkelijk onderhoud
� Standaard automatische kettingsmering
� Exclusieve CoverEdge netbinding
� Gebruiksvriendelijk baalcontrolesysteem

Het systeem met twee armen zorgt 
voor snel en efÞ ciënt binden van de 
balen.

Bij veel oprolpersen moet u regelmatig van de 
trekker af. Onze ELC Plus monitor houdt u 
waar u hoort � in de cabine.

Hoge dichtheid. Geweldige vorm.
Twaalf standaard rollen, vier extra 
zware rollen en één rol met grote 
diameter zorgen voor dicht gepakte 
balen die bederf voorkomen.
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De 644 PREMIUM 
oprolpers met vaste perskamer
Wilt u de persprestaties en de productiviteit nog een stap verder 
 opvoeren? De 644 Premium PREMIUM oprolpers met vaste perskamer 
is een machine voor zwaar gebruik, die sterk verdichte balen levert 
voor bedrijven met veel silage. Het netbindsysteem heeft opslagca-
paciteit voor drie netrollen, ook CoverEdge netwrap. En de optionele 
kenmerken omvatten een rollenaandrukker voor de pickup, scharnie-
rende zwenkwielen en een elektronische baalvormindicator. 

De ß exibelste snijsystemen.
Terwijl de hogesnelheids MaxiCut pickup met 2,2 m werkbreedte de 
wiers opneemt, brengen zijn tandwielkast van 136 kW en het unieke 
25-messen snijsysteem de gewaslengte onmiddellijk terug tot de 
maat die u wenst (40 mm � 140 mm).

Technologie voor zwaar gebruik.
De robuuste rollen, de hermetisch afgedichte lagers, de versterkte 
RC 100 kettingen voor de aandrijß ijn en de overbemeten cilinders 
zorgen voor licht werk in de zwaarste gewassen. 

Zien is geloven.
De BaleTrak Plus monitor zorgt voor een snelle uitvoering van de 
bindmodus die u hebt gekozen: het bindsysteem met twee armen of 
het unieke CoverEdge netbindsysteem.

Uw voordelen:
Perfecte balen. Hogere capaciteit.
�  2,2 m MaxiCut pickup met snijsysteem 

met 25 messen
�  BaleTrak + monitor met elektronische 

baalvormindicator

� Instelbare baaldiameter
� Minimaal onderhoud
� Scharnierende valklep

Een snede vooruit: de Premium 644 oprolpers 
met 2,2 m MaxiCut 25 pickup.
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Uw voordelen:
de 644 Professional
�  2,0 of 2,2 m MaxiCut pickup met 

snijsysteem met 14 messen
�  BaleTrak + monitor met elektronische 

baalvormindicator
� Instelbare baaldiameter

� Minimaal onderhoud
� Wegkantelbare messenbak
   �Dropß oor�
�  BaleTrak + monitor met elektronische 

baalvormindicator

De 644 Professional oprolpers met 
vaste perskamer.
Deze pers is ideaal voor gebruikers die meer gewas in minder tijd wil-
len binnenhalen, door het produceren van dichte, perfect gevormde 
balen. Het geheim? 
� De hoge rotorsnelheid van de 2,0 m of 2,2 m MaxiCut 14 pickups
� De standaard 113 kW � of optionele 136 kW � tandwielkast
� De standaard rollenkeerplaat
� De extra sterke stalen rollen

En het beste van alles, de BaleTrak Plus monitor, waarmee u eenvou-
dig alle functies bedient. Zijn LCD baalvormindicator stelt u zelfs in 
staat om te zien hoe de baal zich vormt in de perskamer.

Het sterke gelaste frame 
zorgt voor robuuste 
betrouwbaarheid in de 
komende jaren.

Gebruik de BaleTrak Plus monitor voor 
het instellen vanuit de cabine van de 
baalafmeting, de messenstatus en van 
de valklep tegen verstoppingen.

De messen met individuele veerbelasting van 
de MaxiCut pickups garanderen een optimale 
mesbescherming � ook op percelen met veel 
stenen.

Eenvoudiger, 
 sneller, dichter.
Nieuwe valkleptechnologie.
Alle Professional en Premium 644 
oprolpersen proÞ teren van onze 
nieuwe scharnierende valkleptech-
nologie. Dit heft verstoppingen van 
materiaal onmiddellijk op, terwijl het 
een eenvoudige toegang biedt voor 
het vervangen van messen.

Kwaliteitslaswerk.
De gelaste frames die worden 
gebruikt voor de ondersteuning van 
onze Professional en Premium 644 
oprolpersen zorgen voor vele jaren 
van betrouwbaar en robuust werken.

Zorg voor de grond.
John Deere�s extra brede, 500/50 
lagedrukbanden verminderen de 
bodemdruk en zorgen voor soepeler 
persen.



18 Wikkelpersen

De 744 en 744 Premium wikkelpersen.
Maak perfect gewikkelde balen met één trekker, één bestuurder, één pers en nul zorgen. 
Alles wat u nodig hebt is de 744 of 744 Premium wikkelpers. Het John Deere TTSystem 
(Transporttafelsysteem) brengt de balen soepel en snel van de perskamer naar het wikkel-
systeem. Doordat de benodigde tijd voor het maken van stops afneemt stijgt de producti-
viteit.

Buitengewone prestaties.
De 744 Professional wikkelpers is uitgerust met een 2,0 m of een optioneel 2,2 m MaxiCut 
14-messensnijsysteem met wegkantelbare messenbalk voor het opheffen van verstoppin-
gen. 
De capaciteit van de tandwielkast is verhoogd tot een substantële 113 kW. 
De instelbare en robuuste perskamer zorgt voor een buitengewone baaldichtheid 
en �vorm. En het nieuwe CAN-Bus VTi 1300 display houdt u op de hoogte van het gehele  
pers- en wikkelproces. Dus u kunt relaxen.

De hoogst mogelijke productiviteit
De John Deere 744 Premium wikkelpers is de alles-in-één persoplossing voor grote 
bedrijven. Het is ook een verstandige keuze voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven die 
hun productiviteit willen verhogen en tegelijkertijd de voederwaarde van hun silage, hooi 
en stro willen bewaren. Het 2,2 m pickup systeem met het MaxiCut 25-messensnijsysteem 
betekent dat deze pers is gebouwd om het hoogste prestatieniveau te handhaven � het 
hele seizoen door. De nieuwe en robuuste rollenkeerplaat en elektronische baalvormindi-
cator op de VTi 1300 monitor zorgen ervoor dat u de balen oogst op de manier zoals u wilt. 
De 744 Premium wikkelpers geeft u de volledige controle. Het doordachte ontwerp zorgt 
voor meer bedieningscomfort, minder en kortere stops, minder belasting van het frame en 
minder vastklevende folie op de baal.

Uw voordelen: 
�  Hoge productiviteit

Volledig geautomatiseerd persen 
dankzij ISOBUS technologie en de 
technologie met een proportioneel 
ventiel.

�  Hoge snelheid
De tandemas maakt hogere snelheden 
mogelijk op het land en op de weg.

�  Hoge kwaliteit
CoverEdge netwrap pakt de balen 
strak in, om bederf te voorkomen. 
En het touwbindsysteem is ook een 
optie. 

�  Hoge capaciteit
U proÞ teert van het non-stop proces, 
dankzij de 10 extra rollen, opgeslagen 
in droge kasten.

�  Grote betrouwbaarheid
Het massieve enkele frame geeft u 
gemoedsrust.

Maak perfect gewikkelde balen in één 
werkgang met de 744 Premium 
wikkelpers.
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Betere silagekwaliteit tot en met de 
voederperiode:
�  Flexibeler bij het persen. De wikkeleenheid heeft maar een paar 

seconden nodig om een baal te wikkelen.

�  Meer comfort. Met de tandemas en brede banden rijdt u veilig en 
snel � op het land en op de weg.

�  Meer gemak. Met de nieuwe wegkantelbare messenbalk �Dropß oor�  
kunt u verstoppingen onmiddellijk opheffen - vanuit het comfort van 
uw cabine.

�  Meer efÞ ciency. Het 50/50 ventiel zorgt voor consistente 
 wikkelkwaliteit.

De 744 Premium oprolpers met TTSystem is de kosteneffectieve 
oplossing voor snel persen van silage met één man.

Twee wikkelarmen omsluiten de baal snel met wikkelfolie � waardoor ze 
de lucht buitensluiten, wat anders zou kunnen leiden tot bederf.

De transporttafel scharniert naar beneden en legt de baal voorzichtig neer.

Dankzij de ISOBUS certiÞ cering kan de grote VTi 1300 kleurenmonitor � evenals alle 
gecertiÞ ceerde John Deere GreenStar monitors � alle wikkelpersfuncties van de 744 in één 
oogopslag weergeven.

Het optionele automatische smeersysteem wordt tijdens het rijden bediend.
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Beter gewasinvoersystemen 
 betekent betere balen.
John Deere oprolpersen staan voor prestaties en ß exibiliteit. 
Daarom bieden wij het ideale pickupsysteem voor elke taak:
�  Onze indrukwekkende 2,2 m MaxiCut pickup met snijsysteem met 

14 of 25 messen
� Onze 2,0 m MaxiCut pickup met snijsysteem met 14 messen
� Onze 2,0 m RotoFlow pickup met rotorinvoer
�  Onze 2,0 m of 2,2 m HiFlow pickup en standaard 1,81 m pickup 

voor oprolpersen met variabele perskamer

Rust uw pers uit met de optionele wiersfrontplaat met rol voor extra 
productiviteit in de grootste zwaden. Deze drukt de wiersen aan voor 
nog snellere invoer met minder instellingen.

MaxiCut 25.
Als het gaat om het oogsten van kortgesneden silage, veel mogelijk-
heden voor de bestuurder en productiviteit, is de MaxiCut 25 pickup 
onovertroffen. Hij biedt alle voordelen van de 25 messen ß exibiliteit 
en de wegkantelbare messenbak, waardoor u door kunt werken in 
gewassen, waarin andere persen zich zouden kunnen verslikken.

U kunt kiezen uit messenarrangementen met 0/7/12/13/25 messen. 
Als u bijvoorbeeld een snijlengte van 80 mm wilt, kunt u werken met 
sets van afwisselend 12 en 13 messen. Daardoor blijven de messen 
de hele dag scherp snijden. De kortste 

snijlengte!
Alleen de MaxiCut 25 pickup kan 

silage oogsten met een snijlengte 
van maar 40 mm en stro met een 

snijlengte van maar 140 mm!
Uw voordelen:
�  Optimale ß exibiliteit:

kies eenvoudig het aantal messen dat u wilt gebruiken 
(0/7/12/13/25)

�  Optimale snijkwaliteit:
de messen staan zeer dicht bij de rotor

�  Langere werkdagen:
De messen blijven langer scherp (b.v. wanneer u afwisselend 2 
messensets gebruikt voor een snijlengte van 80 mm)

�  Zorgenvrij werken:
Dankzij de individueel veerbelaste messen en de wegkantelbare 
messenbak tegen verstoppingen.
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Hoge capaciteit, 
hoge prestaties.
U zult om vele redenen de voorkeur geven aan 
John Deere persen. Eén ervan is de lage pickuptrom-
mel met een diameter van 255 mm. De roterende 
vingers van zijn 2,0 of 2,2 m vorkinvoer reiken tot 
onder de wiers, om het gewas in de perskameropening 
te tillen � niet te duwen.

Soepele resultaten.
De soepele gewasstroom zorgt voor bladrijk kwa-
liteitsruwvoer, speciaal bij het persen van korte 
gewassen. En de transportvijzel met brede buis? Deze 
is geïnspireerd door de maaiborden op onze maai-
dorsers en hij ondersteunt werkzaamheden met hoge 
rijsnelheden.

Dropß oorsysteem tegen verstoppingen.
Alle John Deere oprolpersen met vaste perskamer, 
de 854 en 864 oprolpersen met variabele perskamer 
en de 744 wikkelpers zijn nu uitgerust met een nieuwe 
wegkantelbare messenbalk om verstoppingen op te 
heffen. Dit systeem wordt vanuit de cabine bediend. 
Het voorkomt verstoppingen, veroorzaakt door het 
opbouwen van gewasmateriaal. En het elimineert 
gewasverliezen!

MaxiCut.
Als de dubbele vingers op de pickup draaien vegen ze 
het gewas tegen de stationaire messen voor ze het 
naar de perskamer voeren.

HiFlow.
Deze fantastische vorkinvoer beschermt kwetsbare 
gewassen en heeft slechts een minimale vermogens-
behoefte. Met zijn breedte van 2,0 of 2,2 m en de 
open toegang verwerkt het systeem ook de zwaarste 
wiersen met het grootste gemak.

De HiFlow pickup zorgt voor snelle, rechtstreekse 
aanvoer naar de brede ingang van de perskamer, ook 
bij het persen van overbemeten wiersen.

RotoFlow
De 2,0 of 2,2 m RotoFlow pickup verwerkt alle 
soorten wiersen probleemloos. De W-vorm en de 
hittebehandelde rotorvingers zorgen voor een 
gelijkmatige verdeling van het binnenkomende 
gewas � vochtig of droog. En de resulterende 
baaldichtheid en vorm bewijzen dit.

Verstopte pers? Dat kan gebeuren. Maar dankzij de 
wegkantelbare messenbak voor het opheffen van 
verstoppingen kunt u in no-time doorgaan met 
persen.

U krijgt het gelijkmatige ruwvoer, de dichtheid en de 
perfecte baalvorm die u wenst.
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Monitor- en bedienings systemen 
die u in de bestuurdersstoel 
 houden.
Gebruik onze monitors om meer winst te oogsten. Hiermee kunt u 
zich concentreren op de wiers, zonder dat u op moet letten hoe uw 
oprolpers werkt. Als resultaat hoeft u alleen maar vooruit te kijken 
tijdens het persen.

De CAN-Bus VTi 1300 monitor.
Dit alles-in-één display voor de 744 en 744 Premium wikkelpersen 
bezit een groot kleurenscherm voor snel programmeren en om alle 
functies te bedienen. Voordelen: 
�  Een machine-gebruikersinterface waarmee loonwerkers grote 

 hoeveelheden gegevens kunnen opslaan op maximaal 10 percelen 
(b.v. het aantal gewikkelde en niet-gewikkelde balen per perceel) � 
en voor evenveel klanten.

�  Een optioneel automatisch smeersysteem dat de prestaties verhoogt 
en werkrisico�s elimineert � tijdens het rijden.

Uw voordelen:
�  De ELC Plus monitor is simpel en gebruiksvriende-

lijk. Het levert zorgenvrije touw- of netbinding op 
de 623 oprolpersen met vaste perskamer en 
Standaard pers met variabele perskamer.

�  De BaleTrak monitor kan worden gebruikt voor de 
bediening van oprolpersen met variabele 
perskamer, uitgerust met een vorkinvoer.

�  De BaleTrak Plus monitor wordt gebruikt om persen 
te bedienen die zijn uitgerust met een rotorinvoer. 
U kunt er alle functies mee controleren/
bedienen � zonder de cabine te verlaten. 

�  De CAN-Bus VTi 1300 maakt de bediening van de 
744 Standaard en 744 Premium wikkelpersen tot 
eenvoudige éénmanswerkzaamheden.



A

B
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Gebruik de nieuwe CAN-Bus VTi 1300 
om alle wikkelpersfuncties in te stellen 
met een toetsdruk.

Verstel de baaldichtheid. De eenvoudig 
bereikbare baaldichtheidsmeter is handig 
geplaatst op het voorpaneel van de pers.

Bewegingsindicatoren voor de bindtou-
wen zorgen ervoor dat beide touwbalen 
doorvoeren.

Met een baaldiameterindicator kunt u 
de exacte baaldiameter vaststellen.

BaleTrak Plus.
De BaleTrak Plus monitor is nodig voor een RotoFlow of Maxi-
Cut  snijsysteem op onze Professional oprolpersen met variabele 
 perskamer en Premium oprolpersen met vaste perskamer. Functies: 

A    Messen in-/uitschakelen, kantelen van de messenbak voor ophef-
fen  verstoppingen.

B    Selectie touw- of netbinding en opties. 

C    De optionele baalvormindicator zorgt telkens weer voor perfecte 
balen.

D     Bedieningsindicatoren laten u weten of het snijsysteem is 
geactiveerd, wanneer de vooringestelde baalgrootte is bereikt, 
wanneer het wikkelen begint en wanneer de baal is uitgeworpen.

BaleTrak.
Dit is de monitor die u kiest voor persen uitgerust met klassieke of HiFlow pickups 
op oprolpersen met variabele perskamer. De BaleTrak Monitor bezit alle geavan-
ceerde kenmerken van de BaleTrak Plus monitor � zonder het snijsysteem, de 
dropß oor en de zachte kern functies.

ELC Plus.
Met deze gebruiksvriendelijke monitor bedient u de touw- en netbinding op de 
standaard 842, 852, 862 oprolpersen met variabele perskamer en op de 623 Silage 
of 623 MultiCrop oprolpersen met vaste perskamer. Alle afstellingen worden in-
gesteld op het bedieningspaneel. Wanneer de baal zijn volle omvang heeft bereikt 
begint het wikkelen automatisch. Het resultaat? Prachtige balen en tevreden 
bedieningspersoneel.



24 John Deere wikkelmateriaal en licentieproducten

Snel wikkelen van de balen.
John Deere�s kwaliteits gewasverpakkingssystemen zijn betrouwbaar, 
eenvoudig te installeren en te bedienen. Het betreft:

Exclusieve CoverEdge netbinding.
Alleen CoverEdge netbinding gaat tot over de randen van de baal, 
zoals een haarnetje, waardoor een 15% grotere oppervlakte wordt 
beschermd. Dit voorkomt dat vocht optrekt in de baal. Het resultaat 
is dat u een betere bescherming krijgt tegen regen en bodemvocht, 
minder bladverliezen en beter gevormde balen.

Standaard netbinding.
Waarom netbinding? Een goedkopere rol, die waarschijnlijk minder 
van kwaliteit is, minder lang is en niet geschikt om het gewas van rand 
tot rand te beschermen.

CoverEdge netbinding voorkomt 
vochtuittreding en bladverlies.
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John Deere touw is ideaal voor John Deere�s 
bindsysteem met twee armen. Samen 
verminderen ze de bindtijd en verhogen ze de 
productiviteit.

Krimpfolie zorgt voor een luchtdichte afdichting van de 
gehele baal, waardoor silage onder alle omstandigheden 
goed blijft.

De keuze is aan u.
Verschillende gewassen vereisen een verschillende ver-
pakking. Daarom bieden we zoveel manieren om balen 
in te wikkelen. Flexibiliteit betekent lagere kosten, 
tijdsbesparing en minder inspanning.

Balentouw.
John Deere touw is gemaakt voor een hoge treksterkte 
en prestaties. Het Easy Feed systeem voorkomt knoop-
problemen. En het is geschikt voor silage-, hooi- en 
strobalen.

Krimpfolie.
John Deere�s prik- en scheurbestendige krimpfolie 
is ideaal voor gebruik op de 744 Standard en de 
744 Premium wikkelpersen met TTSystem. Het heeft 
superieure kleefeigenschappen en beschermt de balen 
tegen UV stralen.

Iets speciaals voor een 
 speciaal iemand.
De John Deere collectie kan online of bij uw plaatse-
lijke dealer worden gekocht. Voor iedereen is er wat. 
En vergeet uzelf niet. Voorbeelden:

1) 

3)2) 

1) Veiligheidspet  MCJ099378000
2) Veiligheidsschoenen Maat MCS630105038-46
3) Overalls �Groen�  Maat XS MCM830250082 � S 0083 � 
 M 0084 � L 0085 � XL 0086 � 
 XXL 0087 � XXXL 0088
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Bel ons voor al uw 
 ruwvooeroogstmachines.
Alles wat u nodig hebt voor al uw ruwvoeroogstbehoeften vindt u bij 
één betrouwbare partner: John Deere. Van maaien tot kneuzen, 
bewerken, verwerken en transport, we hebben een volledig program-
ma betrouwbare machines voor zwaar gebruik, voor uw gehele 
ruwvoeroogst.

�  Onze maaiers en kneuzers leveren de prestaties die u verwacht, 
ongeacht uw gewas- of toepassingsbehoeften.

�  Onze zelfrijdende veldhakselaars zijn ontworpen en gebouwd om 
de klok rond te werken, onder alle veldomstandigheden.

�  Onze oprolpersen met variabele en vaste perskamer bewerken 
silage, hooi en stro � compromisloos.

�  Onze beroemde tractoren leveren veelzijdigheid en betrouwbaar-
heid op het hoogste niveau.

Onze oprolpersen bezitten wat nodig is om uitstekende prestaties in de verschillende 
gewassen te garanderen: een robuust ontwerp, gebruiksvriendelijke bediening, eenvoudig 
onderhoud, exclusieve CoverEdge netbinding.
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Dankzij de intelligente oogstkenmerken, zoals traploze haksellengteverstelling (IVLOC), zorgen onze zelfrijdende hakselaars voor de 
best mogelijke gewaskwaliteit.

Onze snelle en duurzame maaier-kneuzers zorgen voor glad maaien op elk perceel en in elk gewas.

Als het gaat om het verplaatsen van materiaal, zoals silage, ruwvoer of balen, kunt u vertrouwen op onze veelzijdige trekkers.



28 Technische gegevens oprolpersen

BAAL 842 852 854 854 Premium
Diameter (m) 0,6 � 1,3 0,6 � 1,3 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55
Breedte (m) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Volume (m3) 0,33 � 1,55 0,33 � 1,55 0,33 � 2,2 0,33 � 2,2 0,33 � 2,2 0,33 � 2,2 0,33 � 2,2 0,33 � 2,2 0,33 � 2,2 0,33 � 2,2

PICK UP 1,81 2 m HiFlow 1,81 2 m HiFlow 2,2 m HiFlow 2 m RotoFlow 2 m MaxiCut 14 2,2 m HiFlow 2,2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 25

Buitenbreedte (m, tussen zijplaten) 1,81 2 1,81 2 2,2 2 2 2,2 2,2 2,2
Benodigd vermogen (kW/hp) 34/45 37/50 41/55 48/60 60/80 67/90 67/90 71/95 71/95 78/105
Rollenplaat � � � � � Optioneel Optioneel Standaard Standaard Standaard
Standaard steunwielen Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Scharnierende zwenkwielen � � � � � Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
INVOERSYSTEEM
Vorkinvoer Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard � � � � �
Rotorinvoer � � � � � Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Snijsysteem � � � � � � 14 messen � 14 of 25 messen �
Minimum theoretische snijlengte (mm) � � � � � � 70 � 70 40
Messenselectie � � � � � � Optioneel 0, 7, 7, 14 � Optioneel 0, 7, 7, 14 Standaard 0, 7, 12, 13, 25
Opheffen verstoppingen � � � � � Drop-ß oor Drop-ß oor Drop-ß oor Drop-ß oor Drop-ß oor
PERSKAMER
Type 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen
Automatische smering aandrijfketting: � � � Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Standaard Standaard Standaard
Centrale smeerbanken � � � � � � � Standaard Standaard Standaard
Zachte kern systeem (50 bar) Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Zachte kern systeem (0 bar) � � � � � � � � � �
AANDRIJVING PERSKAMER
540 TPM bij 1800 Nm (103 kW) Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard � � � � �
540 TPM bij 2000 Nm (113 kW) � � � � � Standaard Standaard Standaard Standaard �
1000 TPM bij 1300 Nm (136 kW) � � � � � � � Optioneel Optioneel Standaard
Verlengde smeerinterval aftakas � � � � � � � Standaard Standaard Standaard
Groothoekkoppelingsas Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
TOUWBINDSYSTEEM
Touw met twee bindarmen Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
COVEREDGE NETBIND SYSTEEM
Coveredge netwikkelsysteem Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
BALEN LOSSEN
Balenlosplaat Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
MONITORS
ELC+ Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel � � � � � � 
Baletrak Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Standaard � � � � � 
Baletrak + � � � � � Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
BANDEN
Bandenmaat 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 � � �

15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 � � �
� 19/45-17 � 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17
� � � � � 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17
� � � � � 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR

GEWICHT

(max. gewicht met alle verbruiksgoederen en 
opties, behalve remmen) 2200 tot 2650 kg 2200 tot 2650 kg 2200 tot 2950 kg 2200 tot 2950 kg 2200 tot 2950 kg 2750 tot 4100 kg 2750 tot 4100 kg 2750 tot 4100 kg 2750 tot 4100 kg 2750 tot 4100 kg
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BAAL 862 864 864 Premium
Diameter (m) 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55 0,6 � 1,55 0,6 � 1,8 0,6 � 1,8 0,6 � 1,8 0,6 � 1,8 0,6 � 1,8
Breedte (m) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Volume (m3) 0,33 � 2,98 0,33 � 2,98 0,33 � 2,98 0,33 � 2,98 0,33 � 2,98 0,33 � 2,98 0,33 � 2,98 0,33 � 2,98
PICK UP 1,81 2 m HiFlow 2,2 m HiFlow 2 m RotoFlow 2 m MaxiCut 14 2,2 m RotoFlow 2,2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 25
Buitenbreedte (m, tussen zijplaten) 1,81 2 2,2 2 2 2,2 2,2 2,2
Benodigd vermogen (kW/hp) 56/75 60/80 60/80 71/95 71/95 75/100 75/100 75/100
Rollenplaat � � � Optioneel Optioneel Standaard Standaard Standaard
Standaard steunwielen Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Scharnierende zwenkwielen � � � Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
INVOERSYSTEEM
Vorkinvoer Standaard Standaard Standaard � � � � �
Rotorinvoer � � � Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Snijsysteem � � � � 14 messen � 14 of 25 messen �
Minimum theoretische snijlengte (mm) � � � � 70 � 70 40
Messenselectie � � � � Optioneel 0, 7, 7, 14 � Optioneel 0, 7, 7, 14 Optioneel 0, 7, 12, 13, 25
Opheffen verstoppingen � � � Drop-ß oor Drop-ß oor Drop-ß oor Droop-ß oor Drop-ß oor
PERSKAMER
Type 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen 6 riemen
Automatische smering aandrijfketting: � Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Standaard Standaard Standaard
Centrale smeerbanken � � � � � Standaard Standaard Standaard
Zachte kern systeem (50 bar) Optioneel Optioneel Optioneel Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Zachte kern systeem (0 bar) Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
AANDRIJVING PERSKAMER
540 TPM bij 1800 Nm (103 k/W) Standaard Standaard Standaard � � � � �
540 RPM bij 2000 Nm (113 kW) � � � Standaard Standaard Standaard Standaard �
1000 RPM bij 1300 Nm (136 kW) � � � � � Optioneel Optioneel Standaard
Verlengde smeerinterval aftakas � � � � � Standaard Standaard Standaard
Groothoekkoppelingsas Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
TOUWBINDSYSTEEM
Touw met twee bindarmen Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
COVEREDGE NETBIND SYSTEEM
Coveredge netwikkelsysteem Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
BALEN LOSSEN
Balenlosplaat Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
MONITORS
ELC+ Optioneel Optioneel � � � � � � 
Baletrak Optioneel Optioneel Standaard � � � � � 
Baletrak + � � � Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
BANDEN
Bandenmaat 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 � 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 � � �

15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 � � �
� 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17
� � � 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17
� � � 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR

GEWICHT

(max. gewicht met alle verbruiksgoederen en opties, 
behalve remmen) 2400 tot 2990 kg 2400 tot 2990 kg 2400 tot 2990 kg 2750 tot 4100 kg 2750 tot 4100 kg 2750 tot 4100 kg 2750 tot 4100 kg 2750 tot 4100 kg
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BAAL 623 Silage/Multicrop 644 644 Premium
Diameter (m) 1,25 � 1,35 1,25 � 1,35 1,25 � 1,35 1,25 � 1,35 1,25 �1,35
Breedte (m) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Volume (m3) 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
PICKUP 2 m RotoFlow 2 m MaxiCut 14 2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 25
Buitenbreedte (m, tussen zijplaten) 2 2 2 2,2 2,2
Benodigd vermogen (kW/hp) 60/80 67/90 75/100 75/100 89/120
Rollenplaat � � Optioneel Optioneel Standaard
Standaard steunwielen Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Scharnierende zwenkwielen � � Optioneel Optioneel Optioneel
INVOERSYSTEEM
Snijsysteem Geen � RotoFlow 14 messen 14 messen 14 messen 25 messen
Minimum theoretische snijlengte (mm) � 70 70 70 40
Messenselectie � � Optioneel 0, 7, 7, 14 Optioneel 0, 7, 7, 14 Standaard 0, 7, 12, 13, 25
Opheffen verstoppingen Scharnierende valklep Scharnierende valklep Scharnierende valklep Scharnierende valklep Scharnierende valklep
PERSKAMER
Type Multicrop: 7 rollen + ketting- en lijstentransportband Silage: 17 rollen 17 rollen 17 rollen 17 rollen
Automatische smering aandrijfketting Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Centrale smeerbanken � � Standaard Standaard Standaard
AANDRIJVING PERSKAMER
540 TPM bij 2000 Nm Standaard Standaard Standaard Standaard �
1000 TPM bij 1300 Nm � � Optioneel Optioneel Standaard
Verlengde smeerinterval aftakas � � X alleen met 1000 tpm bij1300 Nm tandwielkast Standaard
TOUWBINDSYSTEEM
Type Twee armen Twee armen Twee armen Twee armen Twee armen
Opslagcapaciteit 10 touwbalen � � Optioneel Optioneel Optioneel
NETBINDING
Type CoverEdge CoverEdge CoverEdge CoverEdge CoverEdge
BALEN LOSSEN
Balenlosplaat Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
MONITORS
ELC+ Standaard Standaard � � � 
Baletrak + � � Standaard Standaard Standaard
BANDEN
Bandenmaat 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 � � �

15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 �
19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17

� � 500/50-17 Flotation + 500/50-17 Flotation + 500/50-17 Flotation +
GEWICHT

(max. gewicht met alle verbruiksgoederen en opties, 
behalve remmen) 2600 tot 3400 kg 2600 tot 3400 kg 2900 tot 3700 kg 2900 tot 3700 kg 2900 tot 3700 kg
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BAAL 744 744 Premium
Diameter (m) 1,25 � 1,35 1,25 � 1,35 1,25 �1,35
Breedte (m) 1,17 1,17 1,17
Volume (m3) 1,34 1,34 1,34
PICKUP 2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 25
Buitenbreedte (m, tussen zijplaten) 2 2 2,2
Benodigd vermogen (kW/hp) 89/120 89/120 89/120
Rollenplaat Optioneel Optioneel Standaard
Standaard steunwielen Standaard Standaard Standaard
Scharnierende zwenkwielen Optioneel Optioneel Optioneel
INVOERSYSTEEM
Snijsysteem 14 messen 14 messen 25 messen
Minimum theoretische snijlengte (mm) 70 70 40
Messenselectie Optioneel 0, 7, 7, 14 Optioneel 0, 7, 7, 14 Standaard 0, 7, 12, 13, 25
Opheffen verstoppingen Drop-ß oor Drop-ß oor Drop-ß oor
PERSKAMER
Type 17 rollen 17 rollen 17 rollen
Automatische smering aandrijfketting: Standaard Standaard Standaard
Centrale smeerbanken Standaard Standaard Standaard
AANDRIJVING PERSKAMER
540 TPM bij 2000 Nm Standaard Standaard �
1000 TPM bij 1300 Nm Optioneel Optioneel Standaard
Verlengde smeerinterval aftakas X alleen met 1000 tpm bij 1300 Nm tandwielkast X alleen met 1000 tpm bij 1300 Nm tandwielkast Standaard
TOUWBINDSYSTEEM
Type Twee armen Twee armen Twee armen
Opslagcapaciteit 10 touwbalen Optioneel Optioneel Optioneel
NETBINDING
Type CoverEdge CoverEdge CoverEdge
BALEN LOSSEN
Set voor steile hellingen Optioneel Optioneel Optioneel
Rubber mat Optioneel Optioneel Optioneel
MONITORS
VTI 1300 Standaard Standaard Standaard
BANDEN
Bandenmaat 15/55-17 15/55-17 �

19/45-17 19/45-17 �
19/45-17 Flotation + 19/45-17 Flotation + 19/45-17 Flotation +

GEWICHT

(max. gewicht met alle verbruiksgoederen en opties, behalve remmen) 5300 tot 6150 kg 5300 tot 6150 kg 5530 tot 6340 kg



Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en 
beschrijvingen, kunnen sommige illustraties en tekst gaan over Þ nancieringen, kredieten, verzekeringen, productspeciÞ caties en accessoires 
die NIET LEVERBAAR zijn in alle landen. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE DEALER VOOR DETAILS. John Deere behoudt zich het recht voor 
technische gegevens, ontwerp en prijzen van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. 
�John Deere�s groen en geel kleurenschema, het symbool van het springende hert en JOHN DEERE zijn handelsmerken van Deere & Company.�

LOUIS NAGEL B.V., NIJMEGEN COFABEL N.V.

tel. 024-371.66.00, fax: 024-378.22.70 3071 Erps-Kwerps, België

e-mail: info@nagel.nl  Tel.: 02-759.40.93

www.JohnDeere.nl  www.JohnDeere.be

Tijd is geld.
Daarom zijn we erop gebrand om u aan het 
werk te houden. Daarom zijn onze produc-
ten en technologieën volgens de hoogste 
kwaliteitsmaatstaven gebouwd, hypermo-
dern en efÞ ciënt. Daarom hebben we zoveel 
tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een 
 effectieve dealerorganisatie. Zoals een goede 
buurman zijn we in de buurt om u te hel-
pen. En daarom worden de medewerkers van 
onze dealers op de fabriek getraind. Ze ken-
nen elke schroef en moer op uw machines. 
En ze zijn opgeleid om elk mogelijk probleem 
op te sporen. Reken op John Deere voor al 
uw  behoeften betreffende persen en an-
dere landbouwmachines. Met bijna 170 jaar 
 ervaring kunnen we eerlijk zeggen: 
betrouwbaarheid is onze kracht.
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�Financier voor de beste koop�.
Uw John Deere dealer kan u een reeks Þ nancieringsmoge lijkheden aanbieden die net zo sterk zijn als onze andere producten. 
Vraag uw John Deere dealer naar de diverse Þ nancierings mogelijkheden die aansluiten op de speciÞ eke eisen van uw bedrijf.


