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Mijlpalen
1911  John Deere begint met het bouwen van zelfbinders in 

East Moline (USA).

1916  Lanz verwerft de Wery werktuigenonderneming in 
Zweibrücken (Duitsland).

1929  John Deere begint met de productie van de 12A 
maaidorser.

1951  John Deere introduceert het eerste Kwaliteitsboek op de 
markt – een set van rigoureuze richtlijnen, die ontwerp 
en bouwkwaliteit op een nieuw niveau brengen.

1992  John Deere’s legendarische CTS is de eerste hybride 
maaidorser ter wereld. 
Andere fabrikanten volgen ... maar pas nadat onze 
patenten zijn verlopen.

2000  John Deere introduceert de STS technologie.

2004  De eerste i-serie maaidorsers voegen intelligentie toe 
aan brute kracht.

2007  De nieuwe T serie brengt de productiviteit op een hoger 
niveau.

2011  John Deere introduceert het nieuwe maaidorser-
programma met de nieuwe W, T en de volledig nieuwe 
S serie.

Ongeacht het gewas en ongeacht de omstandigheden, 
John Deere heeft er een passende maaidorser voor. Ons 
nieuwe programma biedt u alle kwaliteit en betrouwbaarheid 
die u van John Deere mag verwachten – plus de geavanceerde 
technologieën en het premium comfort dat u nodig hebt voor 
optimale oogstprestaties.

Bijna de helft van het wereldwijde areaal graan geoogst – 
en het aandeel groeit nog steeds 
100 jaar ervaring in oogsttechnologie. We bouwen 
tweemaal zoveel maaidorsers als de naaste concurrent – 
wereldwijd. En oogsten de helft van het wereldwijde areaal 
graan. Zo definiëren wij het leiderschap op de markt voor 
oogstmachines!

Uw keuze voor John Deere betekent samenwerking met de 
meest ervaren en meest betrouwbare partner op de markt. 
Bij John Deere zijn we zeer trots op onze oogstcompetentie, 
die we in de loop van een eeuw hebben opgedaan. Een 
historie die versterkt is, doordat we meer dan dubbel zoveel 
maaidorsers hebben gebouwd dan onze naaste concurrenten – 
over de hele wereld. 

Waar we het meest trots op zijn is onze betrokkenheid met 
innovatie en onze vastberadenheid om tegemoet te komen 
aan uw behoeften. Het resultaat? Met de introductie van 
ons nieuwe programma maaidorsers leveren we u ultieme 
graanoogsttechnologie. Ervaar de toekomst!

Ervaar de toekomst van de maaidorsers

“Ik zal nooit mijn naam op een product zetten dat niet het beste in zich 
heeft dat ik in mij heb”– John Deere
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De T serie. “De grootste schudder-maaidorser ter wereld.”
Zoekt u naar de ultieme schudder-maaidorser? De T serie heeft alles: een gelijkmatige, 
directe gewasstroom, die voorzichtiger omgaat met korrels en stro, Het grootste actieve 
afscheidingsoppervlak van alle schuddermaaidorsers op de markt. En een ruime cabine, 
die toonaangevend is voor comfort en gemak.

Met krachtige i-oplossingen en onze unieke “alleen diesel” oplossing voor conformiteit met de 
Fase III B emissieregelgeving, helpen deze formidabele machines u om sneller en efficiënter te 
oogsten dan ooit tevoren. En doordat ze van John Deere zijn is de kwaliteit van de maaidorser 
even goed als de kwaliteit van het stro en het graan dat u oogst.
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De ruime nieuwe Premium cabine houdt de bestuurders alert, 
ontspannen en productief – ongeacht hoe lang ze achter het 
stuur zitten of hoe zwaar het werk is.

De luchtgeveerde premium stoel biedt een buitengewoon com-
fort, de hele dag door. Alle bedieningselementen zijn logisch, 
ergonomisch en gemakkelijk te begrijpen. De “soft-touch” 
knoppen maken het nog gemakkelijker om de prestaties van de 
maaidorser fijn in te stellen.

Ook het zicht is fenomenaal. Door het getinte veiligheidsglas 
rondom in de cabine krijgt u een duidelijk zicht naar voren 
en naar de zijkanten van uw machine. De geïntegreerde 
videofunctionaliteit in het GreenStar 3 display geeft een 
perfect zicht naar achteren, in de graantank of op de losvijzel – 
en levert daardoor uitstekende, aan te passen beelden.

Kamer met uitzicht

Royale bijrijdersstoel
De zitting is opklapbaar en 
kunt u veranderen in een 
veldkantoor met ruimte voor 
een laptop computer.

In hoogte en diepte verstelbare 
stuurkolom
Instelbaar, zodat uw bestuurder 
binnen enkele seconden een goede 
zitpositie heeft ingesteld.

Smalle hoekstijlen
U ziet meer van het perceel buiten 
de cabine. Het nieuwe ontwerp 
zorgt voor een vrijwel ongehinderd 
zicht op uw oogstwerkzaamheden.

Comfortabele luchtgeveerde stoel
Op 4 manieren instelbare lucht-
vering, inclusief lendensteun-
verstelling, voor precies de juiste 
hoeveelheid steun in de rug. Houdt 
u de hele dag ontspannen en 
 geconcentreerd.
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fridge.psd
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T serie maaidorsers

Actieve koelkast
De grote, actieve koelkast met twee 
deksels, biedt royale ruimte om 
uw voedsel en dranken tijdens de 
langste oogstdagen koel te houden.

Het comfort van airconditioning
De nieuwe airconditioning helpt de 
bestuurder om koel te blijven, met 
25% meer capaciteit, zelfs als het 
erg heet is. De bedieningselementen 
zijn gebruiksvriendelijk en binnen 
direct handbereik.

Zonneschermen
Samen met het getinte veiligheids-
glas, dat we rondom monteren, 
voorkomen deze royale zonnescher-
men verblinding, vermoeidheid en 
fouten.

Het premium radiopakket
levert volledige MP3 ondersteuning 
en verbeterde Bluetooth functiona-
liteit – plus een radio interface op 
afstand en geavanceerde kenmer-
ken, zoals “Push-to-Talk”(drukken 
om te spreken) en een volledig ge-
synchroniseerd telefoonboek.

Als u ooit eerder een John Deere 
trekker, spuitmachine of maaidor-
ser hebt gebruikt, bent u in enkele 
momenten klaar om ermee te gaan 
werken. De T serie maaidorsers zijn 
uitgerust met dezelfde logische 
plaatsing en dezelfde bedienings-
elementen … en geweldige ergo-
nomie. En de kwaliteit zijn zoals u 
verwacht van John Deere.

Uw voordeel
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Neem het heft in eigen hand

CommandArm console 
Met de CommandARM console kan de produc-
tiviteit eenvoudig en handig worden gemaxi-
maliseerd. De bedieningselementen zijn intu-
itief te begrijpen en snel te vinden. Voor alle 
veel gebruikte functies zijn hier functietoetsen 
geplaatst, waarmee intuïtieve, gemakkelijke 
machine-instellingen mogelijk zijn.

■  Functietoetsen voor veel gebruikte 
oogstinstellingen, transmissie en 
bedieningselementen HillMaster 

■  Bedieningselementen airconditioning 
■  Bedieningselementen radio 
■  Bedieningselementen verlichting

Hoofdbedieningshendel
De hoofdbedieningshendel past perfect in uw 
hand en zorgt voor een opmerkelijk soepele, 
hydrostatische snelheidsregeling. U regelt hier-
mee ook het heffen en zakken van het invoer-
kanaal, heffen en zakken van de haspel, voor-
uit/achteruit van de haspel, terug-naar-maaien 
stand, noodstop en de optionele functies 
actieve stoppellengteregeling en zweefdrukre-
geling. Daarnaast houdt de nieuwe AutoTrac-
inschakelknop u op het rechte spoor.

Terugstelknoppen voorzetstuk 
Knop 1: terug naar vooringestelde hoogte 
voorzetstuk voor gewassen met lange stoppel. 
Knop 2: handhaaf een vooringestelde stop-
pellengte in staand graangewas, bijvoorbeeld 
door bodemcontact van de mechanische 
voelers.
Knop 3: handhaaf een vooringestelde bodem-
druk van het voorzetstuk voor perfect volgen 
van de bodemoneffenheden in gelegerd gewas.
Knop 4: activeert AutoTrac, voor eenvoudig 
te realiseren rechte werkgangen tijdens het 
oogsten.

Met de CommandTouch armleuning, een GreenStar 3 
CommandCenter armleuningdisplay en digitaal 
hoekstijldisplay, levert de T serie moeiteloze controle 
over alle werkfuncties.
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GreenStar 3 CommandCenter display 
Het nieuwe GreenStar 3 CommandCenter display plaatst vitale machine- en 
gewasinformatie binnen handbereik, voor snelle instellingen van essentiële 
bedieningselementen. Bovendien worden AMS mogelijkheden, zoals AutoTrac, 
ondersteund. Van één enkel paneel krijgt u snel toegang tot:

■  Maaidorserinstelling
■  Afstandsbediening instelling zevenkast 
■  ACA (automatic combine adjust – automatische maaidorserinstelling)
■  HarvestMonitor
■ HarvestSmart (automatische invoerregeling)
■  AutoTrac
■  AutoTrac RowSense
■  Waarschuwingsalarmen
■ Calibratie “wizards”
■  Geïntegreerd diagnosesysteem
■  Set Point instelling
■  Video starters

Digitaal hoekstijldisplay 
De duidelijk geplaatste hoekstijldisplays zijn gemakkelijk afleesbaar en geven 
u complete informatie over de prestaties van uw maaidorser.

Dit kristalheldere display levert een snel overzicht van alle primaire machine 
informatie, zoals rijsnelheid, motortoerental, verliezen en waarschuwingen. 
Al deze informatie wordt permanent weergegeven, waardoor verwarring of 
de noodzaak om door een groot aantal menu’s te navigeren wordt voorkomen. 
Een toevoeging is de nieuwe vermogensmeter, die het percentage van het 
beschikbare vermogen weergeeft. Deze informatie is nodig om continu de 
prestaties van uw machine te maximaliseren.

GreenStar 3 CommandCenter 
TouchScreen display
Evenals het GreenStar 3 Command-
Center levert ook de geavanceerde 
touch screen versie video functio-
naliteit. Met een toegevoegde 
video camera wordt het scherm 
automatisch in staat gesteld om 
bijvoorbeeld de achteruitrijcamera 
in beeld te brengen. Met de video-
functie kunt u ook essentiële zones 
controleren, zoals waar gelost 
wordt, zonder dat u extra monitors 
nodig hebt.

GreenStar 3 2630 display
Het GreenStar 3 2630 display levert 
hypermoderne prestaties en on-
geëvenaard gebruiksgemak. Deze 
geheel nieuwe monitor heeft een 
26 cm TouchScreen kleurendisplay. 
Hij kan werken met alle i-oplossin-
gen die u nodig hebt om uw bedrijf 
productiever te maken – b.v. met 
de documentatiemogelijkheden. 
 Andere kenmerken omvatten een 
USB poort voor gegevensoverdracht 
en videofunctionaliteit.
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De maaiborden uit de John Deere 
600R serie zorgen voor lager en 
sneller maaien, met eenvoudige 
aanpassing aan de heersende 
omstandigheden. 

Deze maaiborden zijn lever-
baar met breedtes van 4,30 tot 
10,7 meter en zijn uitgerust met 
roestvrijstalen invoerplaten, 
waarover het gewas soepel in de 
op 4 manieren verstelbare vijzel 
glijdt. Om te zorgen voor glad 
maaiwerk met minder slagver-
liezen, monteren we een epicy-
clische, contragebalanceerde 
mesaandrijving, die trillingen 
vrijwel elimineert.

Instelling in enkele seconden 
Alle 600R maaiborden zijn uit-
gerust met éénpuntsaankop-
peling van de elektrische en 
hydraulische leidingen, evenals 
een aankoppelingspen. Dagelijks 
onderhoud is niet nodig.

Maximaliseer uw oogstpotentieel met een maaibord uit de 600R serie

Geen trillingen: een positieve epicyclische 
tandwielkast-mesaandrijving zorgt voor 
rechtlijnige mesbewegingen, voor een 
vrijwel trillingvrije werking. De contra-
gebalanceerde aandrijving zorgt voor 
soepeler maaien, waardoor minder slag-
verliezen ontstaan.

Afschermplaten omsluiten de messen vol-
ledig voor gladder maaiwerk. De hogere 
messnelheid, het dubbele snijmessysteem 
en langere messlag verhogen de maai-
capaciteit. De messensecties zijn zelf-
reinigend en bevestigd met bouten voor 
eenvoudige vervanging op het land.

Geen roestvorming
Roestvrijstalen platen voor de vijzel 
zorgen voor soepele en gelijkmatige 
invoer naar de invoervijzel, jaar na jaar 
en seizoen na seizoen.

Optionele geleidingsplaat op 
bovenste balk
leverbaar op de modellen 622R tot 
635R; deze nieuwe optie vermindert 
korrelverliezen en gewasophoping in 
het invoerkanaal.

Korte en lange, opklapbare 
gewasscheiders
Gewoon de gewasscheiders in het 
maaibord klappen voor transport – ze 
hoeven niet te worden verwijderd om 
op de weg te rijden. En transporteren 
van zware accessoires of zoeken naar 
opslagruimte is ook niet nodig.

Geen obstakels
Intrekbare vingers over de volle lengte van 
de vijzel verbeteren de invoer en verhogen 
de capaciteit. Breekbeveiligingen en houders 
zijn standaard; er is geen kans op gebroken 
vingers in de maaidorser.

Soepele invoer
De enorme invoervijzel met een diameter van 
660 mm zorgt voor een royale invoercapaciteit 
en is op 4 manieren instelbaar om het materiaal 
regelmatig te laten stromen. Dat betekent dat 
u veel betere invoerprestaties krijgt in moeilijke 
omstandigheden.

Maximaal zicht
De kleine diameter van de haspelbuis, 
de open einden en het open spaken-
frame bieden de bestuurder een 
uitermate goed zicht op het mes en 
de gewasscheiders.
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Transportwagens voor 
voorzetstukken
Transporteer uw voorzetstuk 
veilig met deze robuuste 
transportwagens, waarop ook 
snel en simpel maaiborden met 
koolzaadverlenging kunnen worden 
getransporteerd. Ze zijn uitgerust 
met solide middenframes en 
steunwielen, alsmede sterke assen 
en banden.

Premium Flow maaiborden 
Maximaliseer de oogstcapaciteit van 
uw maaidorser – zonder het maaibord tussen 
de verschillende gewassen te moeten ombouwen. 
Het materiaal wordt actief, in een constante stroom, 
getransporteerd vanaf de maaibalk naar de invoervijzel. 
Dit verhoogt de capaciteit van uw maaidorser aanzienlijk –  
ook in gelegerde gewassen.

RapsProfi II
Koolzaad kan moeilijk zijn om te 
oogsten: de stengels zijn met elkaar 
verward en de peulen barsten 
wanneer ze de maaibalk raken. Deze 
verlenging vermindert de verliezen 
met tot wel 30 kg per hectare, 
waardoor hij zichzelf op den duur 
terug betaalt. Past gemakkelijk, 
geen gereedschap nodig.

Zonnebloemenaanbouw
Zonnebloemen hebben kwetsbare 
stengels en de bloemen vallen 
vaak op de grond voor ze in de 
machine komen. Deze eenvoudig 
te monteren oplossing maakt 
gebruik van plaatstalen kappen op 
de haspel, om te voorkomen dat de 
bloemen worden afgestoken.
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Hogere opbrengsten en hybriden met sterkere stengels vormen een echte uitdaging bij de oogst. 
Daarom bouwen we onze 600C maïsvoorzetstukken voor betrouwbaarheid en sterkte.

Alle componenten zijn robuust genoeg om zelfs de zwaarste en dikste gewassen moeiteloos 
te oogsten. 

De capaciteits-verzamelkettingen, vijzel en trog zorgen ervoor dat elke korrel in de maaidorser 
komt. En wat blijft er over onder de streep? Minder verloren maïskolven, minder kolfvliezen en 
minder korrels in de trog.

600C maïsvoorzetstukken: snel oogsten

Gemak van service
Een stikstofcilinder heft voorzichtig 
de rij-eenheid voor een gemak-
kelijke toegang tot kritieke service 
punten.

Geleidelijk transport
Het speciale ontwerp van de 
stengelrollen zorgt voor optimaal 
materiaaltransport. De stengels 
worden voorzichtiger doorgevoerd 
en dan fijn en regelmatig verhakseld 
door de StalkMaster hakselaar.

Klaar voor wegtransport in enkele 
seconden
Met dit handige opklapmechanisme 
verspilt u geen seconde tussen twee 
percelen. U kunt kiezen tussen een 
6-rijïge of 8-rijïge, inklapbare versie.

Oogst prestaties
Het ontwerp van de vijzel en vijzel-
bodem zorgen voor een meer gelijk-
matige invoer en voor een robuuste 
oogst prestatie.
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De voordelige oplossing voor tarwe en gerst in omstandigheden met 
een gemiddelde hoeveelheid stro:
■ Bewezen prestaties voor een budget prijs
■ Geoptimaliseerde gewasstroom voor sneller oogsten
■ Uitstekende “return on investment”

Ideaal voor tarwe, gerst en haver bij gemiddelde opbrengsten:
■ U werkt snel, ook in korte gewassen
■ Minimum maaihoogte 3,5 cm
■ Zwadcapaciteit voor vochtig gewas of pickupoogst

■  Fantastische gewasstroom
geleiding

■  Minder kolfverliezen

■  Betere verwerking restmateriaal

■  Betere totale oogstprestaties

Uw voordelen 
in een 

oogopslag

Speciale voorzetstukken 
Voor speciale gewassen en 
speciale weersomstandig-
heden heeft John Deere een 
bijpassend voorzetstuk of 
accessoire.

Superieure prestaties in lage gewassen:
■ HydraFlex hydraulisch zweefsysteem
■ Uitstekend volgen van bodemoneffenheden
■ Uitzonderlijke maaibalkflexibiliteit bij elke druk

Ideaal voor zwadoogst in vochtiger klimaten:
■ FieldGlide luchtveringssysteem
■ Ontwerp met dubbele band voor lage verliezen
■ Hoge capaciteit in zwaden

600F 615P

600D 900D
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Hoe zwaar of groen uw gewas ook is, dit heavy-duty 
invoerkanaal maakt er een gelijkmatige mat van, waardoor de 
afscheider perfect van materiaal wordt voorzien.

Om het gewas gelijkmatig door te laten stromen monteren 
we een robuuste transportband, die draait op een grote, 
zwevende voortrommel. Een robuuste invoeraandrijving 
met een slipkoppeling met hoog inschakelkoppel. En een 
sterke omkeerinrichting, die zelfs de zwaarste verstoppingen 
moeiteloos verwijdert.

Dankzij ons unieke “rechtdoor” ontwerp hebben de invoer-, 
dors- en afscheidingscomponenten allemaal dezelfde 
breedte. Op die manier hoeft de gewasmat niet van vorm of 
bewegingsrichting te veranderen.

Voedt mij!
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■  Robuuste componenten zijn 
bestand tegen zware gewassen

■  Het ontwerp ondersteunt een 
gelijkmatige gewasstroom

■  Lang invoerkanaal voor een kleine 
maaihoek en een dunne, uniforme 
gewasmat 

Uw voordelen 
in een 

oogopslag

Omkeerinrichting invoerkanaal
De omkeerinrichting met 
80 pk maakt korte metten met 
hardnekkige verstoppingen.

Zichtbaar beter
Het lange invoerkanaal geeft 
de bestuurders een volledig 
zicht op het voorzetstuk en de 
maaihoogte, zonder dat hij naar 
voren moet leunen. Ze kunnen 
ook de stoppelhoogte achter het 
voorzetstuk zien.

Robuuste aandrijving invoerkanaal
De duurzame slipkoppeling, met een 
hoog koppel, zorgt voor toppresta-
ties en een lange levensduur.

Eenvoudige instellingen
Het koppelbord kan naar voren en 
naar achteren worden versteld voor 
aanpassing aan verschillende ban-
denmaten, gewassen en omstan-
digheden. Dit zorgt op elk moment 
voor een optimale doorvoer van het 
voorzetstuk.

Invoerkanaal met hoge capaciteit 
voor de T serie
Een bewezen productiviteitsstijging 
voor uw John Deere maaidorser.

Multikoppeling met één hendel
Het aankoppelen van de voorzet-
stukken kan niet eenvoudiger dan 
op deze manier.
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Wilt u een onovertroffen capaciteit met compromisloze graan- of strokwaliteit? De T serie levert dat. Onze unieke tangentiële tandentechnologie laat de gewasstroom gelijkmatig en direct verlopen, 
zonder abrupte richtingsveranderingen. En dankzij het grote actieve afscheidingsoppervlak houdt zelfs de versie met 5 schudders gelijke pas met een conventionele 6-schuddersysteem.

■ 2,80 m² aangedreven afscheidingsoppervlak op een T serie maaidorser met 5 schudders.

■  3,36 m² aangedreven afscheidingsoppervlak op een T serie maaidorser met 6 schudders.

De grootste schudder-maaidorser ter wereld
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Schudders
De gewasstroom gaat over een 
zeventrapsschudder die de achter-
gebleven graankorrels uit het stro 
verwijdert.

Zichtbaar beter
Geavanceerde schuddertechnologie 
en een enorm, actief afscheidings-
oppervlak zorgen voor buitenge-
woon goede resultaten in een scala 
aan gewassen. Graan- en strokwa-
liteit kunnen niet beter zijn dan op 
deze manier!

■  Regelmatige, voorzichtige 
materiaalstroom

■  Ongelooflijke capaciteit

■  Buitengewone kwaliteit van stro 
en graan

Wat zijn uw 
voordelen

Topkwaliteit stro en graan 
Moet u een breed scala aan gewassen oogsten 
onder zware omstandigheden? Als dat zo is zult u 
de voordelen van de tangentiële tandentechnologie 
van John Deere weten te waarderen.

Dorstrommel
Het gewas komt in de brede dorstrommel met een brede dorskorf en 
een grote omsluitingshoek. Na een voorzichtig eerste dorsproces wordt 
het gewas doorgevoerd zonder bochten of abrupte richtingsverande-
ringen. Dit geeft een minimaal risico op samenknijpen of beschadigen 
van graan of stro.

Overnametrommel
Dit is het belangrijkste verschil van 
John Deere met concurrerende 
systemen. Het gewas wordt zonder 
abrupte richtingsveranderingen 
naar de tandenafscheider gevoerd. 
Doordat het gewas er van boven in 
komt kan het volledige oppervlak 
van de afscheider worden  
gebruikt.

Tandenafscheider
De tanden kammen continu door 
de gewasmat om de graankorrels 
die erin zitten eruit te halen; 
deze worden vervolgens naar het 
reinigingssysteem gevoerd. Dit zorgt 
voor een minimum aan kostbare 
verliezen en een voorzichtige 
behandeling van het stro.

Afneemtrommel 
Deze tweede trommel heeft een 
diameter van 400 mm en brengt het 
gewas soepel van de tandenafschei-
der naar de schudders. De verstel-
bare extra korf biedt een extreem 
groot, actief afscheidingsoppervlak.
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Ons Quadra-Flo reinigingssysteem zorgt voor graan van 
topkwaliteit en het kan de grootste hoeveelheden materiaal 
verwerken.

Instellen en niet meer aan denken 
Quadra-Flo is ideaal voor gewassen met hoge opbrengsten en 
levert onder alle omstandigheden schone graanmonsters met 
minimale instellingen. Het is zo efficiënt dat u ’s morgens de 
zevenkast in kunt stellen, waarna gedurende de dag slechts 
minimale aanpassingen nodig zijn.

John Deere Quadra-Flo – het ultieme reinigingssysteem

Monstername van het graan 
brengt John Deere’s uitstekende 
graankwaliteit dichtbij.

De geïntegreerde video
functionaliteit
in het GreenStar 3 display geeft een 
perfect zicht naar achteren, in de 
graantank of op de losvijzel. Als een 
camera is geïnstalleerd levert dit uit-
stekende aan te passen beelden.De zwaar uitgevoerde graanvijzels kunnen 

grote hoeveelheden graan met gemak aan, 
waardoor een gelijkmatige belasting van de 
zeven wordt verkregen voor efficiënte reiniging. 
De diepe vijzelbakken zorgen voor een uniforme 
materiaalverdeling naar het reinigingssysteem, 
met minder hoopvorming, zelfs op hellingen.

De speciale voorreiniger blaast 25% van 
het kaf eruit, waardoor ongeveer 1/3 
van het graan vooraf wordt gereinigd en 
waardoor het volume van graan en kaf, 
dat naar de kortstrozeef en de korrelzeef 
gaat, wordt verminderd.

Vier Dual-Flo reinigingsventilatoren blazen een 
sterke, constante stroom van kafverwijderende 
lucht in twee richtingen. Door het hoge luchtdruk-
verschil worden de verontreinigingen weggebla-
zen, waardoor het graan door de zeven kan vallen.

De kortstrozeef en de korrelzeef 
hebben geen moeite om het afge-
scheiden graan te sorteren. Met de 
standaard elektrische instelling van 
de zevenkast kan deze eenvoudig 
worden geoptimaliseerd.

De zevenkast
heeft instelbare lamellen. Alle ze-
ven worden elektrisch bediend en 
ingesteld met een individuele bestu-
ringseenheid. Door het ontbreken 
van bevestigingen kunnen de zeven 
gemakkelijk worden uitgenomen.
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De graanverwerking is buitengewoon

■  De enorme graanverwerkingsca-
paciteit draagt bij aan het verho-
gen van de oogstefficiëntie

■  De bediening van de losvijzel zorgt 
voor perfect vullen van het graan

■  Wanneer u graan lost krijgt u 
tijdens het rijden een vermogens-
boost

Uw voordelen 
in een 

oogopslag

Snel lossen tijdens het rijden: het elektronische motormanagementsysteem 
zorgt ervoor dat u nooit hoeft toe te geven op uw oogstcapaciteit.

Onze 11.000 liter graantanks passen perfect bij de compro-
misloze productiviteit van de T serie. De elektrisch bediende 
afdekplaten kunnen ver open voor een maximale capaciteit en 
de lange, trechtervormige losvijzel heeft een kruiskoppeling, 
die manouevreren en stallen veel gemakkelijker maakt.

Soepel starten 
De elektrohydraulisch bediende losvijzelaandrijving zorgt 
voor een soepele inschakeling en voorkomt riemslip. Met een 
schakelaar kan de losvijzel soepel en nauwkeurig in elke 
gewenste stand worden gezet.
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Extra fijn hakselen, extra gelijkmatig verspreiden 
Als u uw restmateriaal wilt hakselen en verspreiden zijn 
onze premium verwerkingssystemen voor restmateriaal het 
antwoord. Met de extra fijn snijdende hakselsystemen leggen 
ze een gelijkmatig verdeelde laag restmateriaal achter de 
maaidorser. Ook bij de grootste werkbreedtes. Dat maakt deze 
machines perfect geschikt voor werkmethoden zonder, of met 
minimale grondbewerking.

Met ons premium systeem voor verwerking van restmateriaal 
krijgt u tot 108 laag geplaatste, gekartelde messen met 
een bijpassend aantal vaste messen. Samen zorgen ze voor 
agressief hakselen en verspreiden van uw stro en kaf over de 
volle werkbreedte van het maaibord. Ze zijn snel en eenvoudig 
in te stellen met twee snelheden voor maïs of graan, om de 
maaidorser aan te passen aan uw oogstomstandigheden.

Met een gelijkmatige verdeling 
verdient u geld
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Twee mogelijkheden om te verspreiden met de premium verwerking van restmateriaal 
Met de premium verwerking van restmateriaal kunt u zowel kaf als stro verspreiden in één gewasstroom 
vanuit de hakselaar. Het kaf wordt in het gehakselde stro geblazen en gelijkmatig verdeeld. Geen hopen 
meer op het land. Alleen een mooie, gelijkmatige laag restmateriaal. Een voordeel is dat, wanneer wind 
of een helling het verspreiden hinderen, u kaf naar beide kanten kunt verspreiden met de strohakselaar.

Als u het kaf niet wilt verspreiden 
met de hakselaar hoeft u alleen 
maar de lospositie van de kafver-
spreider te veranderen. Nu kunt u 
kaf naar de zijkanten verspreiden 
zoals met een conventionele kafver-
spreider.

Op onze maaidorsers is de oriëntatie 
van de kafverspreider in lijn met 
de gewasstroom. Hierdoor kunt 
u kaf en gehakseld stro met een 
krachtige luchtstroom verspreiden. 
Dit systeem is perfect aangepast 
aan de John Deere maaidorsers en 
levert een gelijkmatige verdeling 
van gehakseld stro met de breedste 
voorzetstukken of bij zijwind.

Voor een gelijkmatig spreidpatroon met zijwind en op hellingen is de hakselaar 
uitgerust met elektrisch verstelbare schoepen. Hiermee kan de bestuurder de 
verspreiding naar links of naar rechts verleggen.

■  Veel keuzemogelijkheden om in te 
spelen op uw bedrijfsbehoeften

■  Brede, gelijkmatige bedekking 
met fijn gehakseld restmateriaal

■  Ideaal voor werkmethodes met 
minimale of helemaal geen 
grondbewerking

Uw voordelen 
in een 

oogopslag
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Ongeacht of u het stro perst voor strooisel of dat u het 
 gebruikt om te voeren, het wordt niet beter dan dit. U krijgt 
de ideale strolengte, de beste uniformiteit en meer gewicht 
per baal. Met onze nieuwe T serie maaidorsers krijgt u een 
strokwaliteit, zoals u nooit eerder zag bij een dergelijke 
 productiviteit.

Boeren die stro aan hun vee voeren kunnen vertrouwen op de 
hoogste stro opbrengsten, doordat het kaf bij het stro blijft. 
Boeren die hun stro persen voor strooisel kunnen rekenen op 
vaste balen, waarin geen kaf zit.

Producenten van biomassa kunnen het kaf aan het stro toe-
voegen en zware, dichte balen produceren, die ideaal zijn voor 
elektriciteitscentrales. 

Kies uit standaard of premium verwerking van restmateriaal – 
u hebt het zelf in de hand. Ongeacht uw toepassingen of wat 
uw toekomstige eisen ook zijn, de John Deere verwerkings-
systemen van restmateriaal geven u de mogelijkheden die u 
nodig hebt om de maaidorser aan te passen aan uw eisen.

Uitstekend stro, ongeacht hoe u 
het gebruikt
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De keuze is aan u met ons premium verwerkingssysteem voor restmateriaal 
Met een hendel kunt u het kaf naar de zijkanten of in een perfect gevormd zwad 
laten blazen.

Kaf eruit voor strooisel
Het systeem geeft u ook de keuze 
om het kaf naar de zijkanten van de 
maaidorser te verspreiden, terwijl 
tegelijkertijd het stro in zwaden 
wordt afgelegd. Perfect voor 
landbouwers die het stro persen 
en gebruiken voor het strooien in 
veestallen.

Kaf erbij om te voeren
Het kaf wordt in het stro geblazen 
en wordt samen met het stro 
afgelegd in een gelijkmatig, strak 
zwad. Dit is ideaal voor landbouwers 
die al het restmateriaal van het 
land willen verwijderen. Perfect 
voor het persen van balen voor 
elektriciteitscentrales.

■  Verwerk het restmateriaal zo dat u  
het resultaat krijgt dat u wenst

■  Hogere strokwaliteit en hoeveelhe-
den voor hogere bedrijfsinkomsten 

■  De premium verwerking van het 
restmateriaal zorgt voor eenvou-
dige instelling en controle van het 
in zwaden af te leggen stro

Uw voordelen 
in een 

oogopslag
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PowerTech PSX motoren

De nieuwe T serie wordt aangedreven door de fijnste motor 
die we ooit hebben gebouwd: een 6-cilinder John Deere 
PowerTech PSX met turbolader. De T670 heeft een 9 l versie, 
die 317 kW (431 pk)* levert.

Vermogen waar u op kunt vertrouwen 
Het geheim van dit indrukwekkende vermogen ligt in de 
turboladers en het hogedruk CommonRail systeem. Ook het 
koelsysteem met hoge capaciteit en de lucht-lucht intercooling 
verbeteren de motorprestaties. Dit is een oersterke motor, 
die u niet in de steek laat!

Fase III B eenvoudig gemaakt 
De nieuwe PowerTech PSX is zo geavanceerd, dat hij uit zich-
zelf al voldoet aan de Fase III B regelgeving. Ureum (AdBlue) is 
niet nodig. Alles wat u nodig hebt is dieselbrandstof.

PowerTech PSX: vermogen voor uw oogst

■  Geen ureum (AdBlue) nodig, 
alleen diesel

■  John Deere extra vermogen voor 
de zwaarste omstandigheden

■  Vermogensboost tijdens het 
lossen, voor ongeëvenaarde 
oogstcapaciteit

■  Eenvoudige, efficiënte aandrijf-
lijnen

Uw voordelen 
in een 

oogopslag

1  EGR koelt en mengt afgemeten hoeveel-
heden gekoeld uitlaatgas met inkomende 
verse lucht, om de piekverbrandingstempe-
raturen te verlagen en de uitstoot van NOx te 
 verminderen.

2  De in serie geplaatste turboladers leveren 
meer boost druk, wat de prestaties verhoogt.

3  De cilinderkop met 4 kleppen per cilinder 
levert een uitstekende luchtstroom, die resul-
teert in een hoog koppel bij lage toerentallen 
en een betere reactiesnelheid.

4  HPCR brandstofsystemen leveren variabele 
CommonRaildruk, meervoudige inspuitingen en 
hogere inspuitdruk met 2.000 bar.

5  De stalen zuiger uit één stuk met lage 
 frictie verbetert de brandstofeconomie, verlaagt 
de emissies en verhoogt de duurzaamheid.

6  Gerichte koeling van de bovenkant van de 
cilindervoering draagt bij aan een lager oliever-
bruik en een hogere duurzaamheid.

7  John Deere elektronisch motormanage-
ment: de snellere motorregeleenheid (ECU) 
regelt zowel de motor als het uitlaatfilter.

*Maximum motorvermogen
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Geen ureum nodig (AdBlue). 
De nieuwe PowerTech PSX 
is zo geavanceerd dat hij 
uit zichzelf al voldoet aan 
de huidige en toekomstige 
emissieregelgevingen. Alles wat 
u nodig hebt is dieselbrandstof.

Met behulp van DOC en DPF filtertechnieken worden zelfs de 
kleinste deeltjes verwijderd. Zo werkt het:

■  De DOC reageert met uitlaatgassen om koolmonoxide, 
koolwaterstoffen en wat fijne roetdeeltjes te verminderen.

■  De DPF vangt de overblijvende deeltjes op en houdt ze vast.

■  De DPF oxideert de opgevangen roetdeeltjes en gebruikt 
daarbij de hitte van het uitlaatfilter. Dit constante reini-
gingsproces vindt plaats onder normale werkomstandig-
heden.

GreenSimplicity

Diesel oxidatie-
katalysator (DOC)

Roetdeeltjesfilter 
(DPF)

John Deere extra vermogen
Het motorvermogen neemt toe wanneer het motortoerental 
door belasting tijdens het oogsten. Dit beroemde extra 
vermogen van John Deere maakt het veel gemakkelijker om 
tot de bovengrens te gaan wanneer het zwaar gaat bij het 
oogsten, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat u stil 
komt te staan. Bovendien is er nog een extra vermogensboost 
beschikbaar boven het nominale vermogen tijdens het lossen 
van de graantank, voor een constante oogstcapaciteit. 
Een exclusiviteit van John Deere!

kW
Power boost [kW]

T670

317 kW maximum vermogen voor 
verstoppingen, overbelastingen, 

reserve vermogen
25 kW  
vermogensboost

303 kW bij vermogens-
boost voor lossen tijdens 
het rijden

278 kW nominaal 
vermogen voor normaal 
oogsten

nominaal toerental

PowerTech PSX (9 l) vermogenscurve

rpm

kW

Diesel Only



26 | Transmissies

Voor maximale oogstefficiëntie onder alle bodemomstandig-
heden kunt u kiezen voor ProDrive voor uw nieuwe T serie 
maaidorser. Het unieke automatische schakelsysteem levert 
een nauwkeurige snelheidsregeling, ook op hellend terrein 
en onder zware oogstomstandigheden. Hiermee is het niet 
nodig om constant op te letten en de hydrostatische bedie-
ningshendel te bedienen. Ook hoeft u niet meer te stoppen 
om versnellingen in te schakelen tijdens het oogsten. 

Als u zoekt naar een voordelige en efficiënte oplossing is de 
PBST (Push Button Shift Transmission – schakelen transmis-
sie met druktoetsen) een alternatief voor u. Deze elektroni-
sche transmissie biedt 3 snelheden, die met een druktoets 
worden bediend.

De juiste transmissie  
voor uw bedrijf
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ProDrive: automatische efficiëntie
Naadloos schakelen 
Waarom zou u waardevolle tijd verspillen om te schakelen op hellingen, of bij 
het verlaten van een perceel? Wanneer de bodemomstandigheden veranderen 
schakelt u met ProDrive soepel tussen de snelheidsgroepen met behulp van 
een druktoets, zodat u kunt blijven oogsten met de snelheid die u wilt.

Instelling van de snelheid 
Stel één snelheid in voor normaal oogsten en een andere voor sneller veldwerk 
of transport. Dan kunt u in één van beide groepen elke snelheid kiezen met de 
hydrostatische bedieningshendel op de CommandTouch console.

Vermogen te over 
ProDrive zorgt voor licht werk onder zware omstandigheden. Het levert tot 
64% meer koppel bij een oogstsnelheid van 8 km/u.

Transmissie met druktoetsenschakeling
Gemakkelijk schakelen 
Met onze totaal nieuwe transmissie met druktoetsenschakeling en drie 
snelheidsgroepen wordt het schakelen eenvoudig. U brengt uw machine 
tot stilstand, kiest de snelheidsgroep die u nodig hebt door op één van de 
drie toetsen op de armleuning te drukken en u laat de maaidorser de rest 
doen. Onze transmissie met druktoetsenschakeling activeert de handrem 
automatisch.

Comfort en bediening 
Onze totaal nieuwe transmissie met druktoetsenschakeling maakt de bedie-
ning eenvoudiger, met kenmerken zoals de automatische parkeerrem. Zodra 
u de hydrohendel in de neutrale stand zet wordt de parkeerrem ingeschakeld, 
voor meer comfort en controle, om u door de lange werkdagen te helpen.
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HillMaster zorgt, samen met het SlopeMaster systeem, 
voor vlaklandprestaties op hellingen tot 22%. SlopeMaster 
compenseert hellingen tot 7%; HillMaster compenseert 
nog eens 15% door het automatisch nivelleren van de hele 
maaidorser terwijl u rijdt.

Doordat de graantank horizontaal blijft staan kunt hem 
helemaal vullen en hoeft u minder vaak te stoppen om 
te lossen. De verbeterde gewichtsverdeling geeft u meer 
trekkracht en stabiliteit. En de cabine bevindt zich in een 
horizontale positie, zodat de bestuurder de hele dag fris en 
geconcentreerd kan blijven.

HillMaster: oogst op het beste 
niveau

Heuvelachtig terrein is belastend 
voor maaidorserbestuurders – en 
wanneer graan van de ene kant van 
de reinigingsruimte naar de andere 
kant glijdt, kan het ook resulteren in 
een vermindering van de prestaties. 
HillMaster lost beide problemen in 
één klap op. Onze T670 HillMaster is 
de grootste schuddermaaidorser op 
de markt, die werkt met vlakstelling 
van de hele maaidorserkast.

Uw voordelen 
in een 

oogopslag
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Maximum breedte 3,8 m
De 800/70 R32 en 800/75 R32 hebben dezelfde breedte als een 800/65 R32, 
maar hebben een hoger karkas (70 resp. 75% van de breedte) en veroorzaken 
daardoor minder bodemdruk en bodemverdichting. 

Maximum breedte 3,5 m
Een aantal nieuwe Continental 680/85 R32 heeft een 83% groter 
contactoppervlak en houdt toch de breedte van uw maaidorser op minder dan 
3,5 m, net als een 650/75 R32.

Brede lagedrukbanden 
Grote lagedrukbanden verminderen de bodemverdichting door het aanzienlijke contactoppervlak van de 
banden, maar zonder de totale breedte van de maaidorser te vergroten. Op die manier krijgt u altijd de beste 
resultaten binnen de transportbreedte die u wilt.

Voor deze geavanceerde banden wordt de nieuwste “Low Flotation” technolo-
gie toegepast. Dankzij hun buitengewone belastingsindex kunt u ze gebruiken 
met zeer lage bandenspanningen. Dit vergroot weer het contactoppervlak en 
de trekkracht, waardoor de belasting gelijkmatig wordt verdeeld en de bodem-
verdichting wordt verminderd.

Deze kwaliteitsbanden bieden minder bodemdruk, wat de totale bedrijfskosten 
verlaagt en wat u helpt om moeilijke oogstwerkzaamheden sneller tot een 

goed einde te brengen. Brede lagedrukbanden verminderen het risico van bo-
demschade en structuurbederf van de grond als gevolg van bodemverdichting, 
waardoor u minder grondbewerkingen uit hoeft te voeren om dit te herstellen. 

We bieden een breed bandenprogramma, om te kunnen voldoen aan uw 
behoeften. Hierna volgen twee voorbeelden van ons nieuwe bandenaanbod. 
Raadpleeg uw dealer vandaag nog voor meer informatie.

Geringe transportbreedte met lage bodemdruk voor 6schuddermaaidorsers Geringe transportbreedte met lage bodemdruk voor 5-schuddermaaidorsers

650/75 R32 800/65 R32 680/85 R32 

Asbelasting 21.420 kg 21.420 kg 21.420 kg
Bandenspanning  4 bar 3 bar 2,5 bar
Contactoppervlak 3475 cm² 4248 cm² 4375 cm²
Machinebreedte (6 schudders) 3,5 m 3,8 m 3,5 m

800/65 R32 IF800/70 R32
OPTITRAC H+

IF800/75 R32
OPTITRAC H+

Asbelasting 21420 kg 21420 kg 21420 kg
Bandenspanning 3,0 bar 1,5 bar 1,3 bar
Contactoppervlak 4248 cm² 7516 cm² 8238 cm²
Machinebreedte (5 schudders) 3,5 m 3,5 m 3,5 m



30 | JDLink telematics

Onze geavanceerde, op het internet gebaseerde telemetrie 
oplossingen geven machineparkbeheerders onmiddellijke 
antwoorden op de vragen die er het meest toe doen.

■  Locatie van de machine – op welke percelen zijn mijn 
machines en waar precies? 

■  Locaties volgen – waar en op welke percelen hebben mijn 
machines gewerkt en wat hebben ze tot nog toe geoogst? 

■  Geofencing (virtuele regionale afbakening) – hoe kan ik mijn 
machines beschermen tegen misbruik of diefstal?

■  Onderhoudsplanning – wanneer komt de volgende 
onderhoudsbeurt eraan en wat is de beste manier om hem 
uit te voeren?

■  Brandstofverbruik – hoeveel brandstof gebruiken mijn 
bestuurders voor de verschillende werkzaamheden? 

■  Machine-uren – hoe lang heeft mijn machine gedraaid bij 
klant A? 

■  Oogstcapaciteit – hoe kan ik de productiviteit van mijn 
oogstmachinepark monitoren en optimaliseren? 

■  Bestuurderstraining – hebben mijn bestuurders meer 
instructie nodig?

Profiteer van JDLink telematics
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Wilt u JDLink Ultimate 12 maanden 
geheel gratis testen? Raadpleeg 
uw dealer vandaag nog voor meer 
informatie.

Speciale 
aanbieding:

Welk pakket is het beste voor u?

ServiceADVISOR op afstand
Maar er is nog een ander hulpmiddel dat bij het volledige programma van 
JDLink pakketten behoort, namelijk de op afstand bediende ServiceAdvisor. 
Met uw toestemming kan uw dealer hiermee toegang krijgen tot uw machines 
vanuit zijn eigen bedrijf. Dus als u een storing hebt kan hij toegang krijgen 
tot de storingscodes en gegevens van uw machine. Hij kan zelfs software 
updates maken en diagnoses stellen, alles vanuit zijn dealerbedrijf. Wanneer 
hij aankomt, heeft hij al een goed beeld van de waarschijnlijke oorzaak. En als 
u hem toegang geeft tot JDLink weet hij ook waar de machines zich bevinden. 
Dus geen verloren tijd meer met het geven van aanwijzingen, of een monteur 
die op het erf komt in plaats van op het land waar u hem nodig hebt. Dit draagt 
er allemaal aan bij om uw machines efficiënter te laten werken en u kunt op 
het moment zelf goed onderbouwde beslissingen nemen. 

JDLink Ultimate
Deze geavanceerde oplossing is voor echte machineparkbeheerders. Maar het 
is niet alleen maar een professioneel managementhulpmiddel; u kunt er ook 
voor zorgen dat uw machines beschermd zijn tegen diefstal en misbruik, terwijl 
de diagnosemogelijkheden uw machine aan het werk houden.

JDLink oogstmodule
Met dit premium pakket kunnen machineparkbeheerders de efficiëntie en 
productiviteit van hun machines kunnen opvoeren. Door de machine- en 
gewasgegevens te combineren geeft de JDLink oogstmodule u toegang 
tot de machine-instellingen, oogstopbrengst, doorvoer en nog veel meer, 
terwijl ze aan het werk zijn. U kunt de verschillende machines vergelijken en 
gedetailleerde productiviteitsrapporten krijgen. Bovendien ondersteunt de 
JDLink oogstmodule waarschuwingen aan uw mobiele telefoon, waardoor u 
op het moment dat het gebeurt weet wanneer machines op het land staan 
te wachten op graanwagens of brandstof. Dit is het eerste actueel werkende 
managementsysteem, dat ontwikkeld is voor gebruikers die niet alleen maar 
vanuit hun kantoor werken, maar die ook tijdens de oogstperiode onderweg 
zijn en tegelijkertijd al hun werkende machines willen monitoren.

Kies: Ultimate Oogstmodule

Machine localisering X X

Locatie volgen X X

Geofencing X X

Onderhouds-planning X X

Brandstofverbruik X X

Machine-uren X X

Training bestuurders X X

Oogstcapaciteit – X

Instellingen maaidorser – X
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Met ons GPS-ondersteunde AutoTrac automatische stuur-
systeem gebruikt u elke werkgang de volle werkbreedte van 
uw maaibord. Dit vermindert de overlap met wel 90% – ook ’s 
nachts en ook na vele uren achter het stuur. Doordat de 
 maaidorser zelf stuurt raken uw bestuurders minder vermoeid 
en kunnen ze zich concentreren op het optimaliseren van hun 
werkzaamheden.

AutoTrac RowSense voor maïs
AutoTrac RowSense geeft u deze productiviteit ook in maïs. 
Speciale sensoren op het voorzetstuk leveren op elk moment 
de gegevens over de positie van de maïsrij (RowSense). 
Wanneer de gegevensstroom wordt onderbroken vult AutoTrac 
de gaten automatisch in, door in plaats daarvan de GPS 
gegevens te leveren. Samen zorgen deze twee systemen voor 
een maximale effectieve werktijd – en een ongeëvenaarde 
oogstnauwkeurigheid.

Laat AutoTrac voor u sturen

■  Tot 90% minder overlap

■  Dag en nacht dezelfde 
nauwkeurigheid

■  Minder vermoeidheid, 
meer productiviteit

Uw voordelen 
in een 

oogopslag
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Van documentatie en prestatiemeting tot automatische 
besturing en ISOBUS conformiteit, is de GreenStar 2630 
toonaangevend voor gemak, comfort en efficiëntie.

Hypermoderne ondersteuning 
Het 26 cm full-colour TouchScreen display geeft u de 
mogelijkheid om al onze i-oplossingen te gebruiken via 
één gebruiksvriendelijk interface. Kenmerken:

■  Documentatie

■  GPS-ondersteunde, automatische besturing 

■  Prestatiemonitoring

■  USB poort voor gegevensoverdracht

■  Video voorbereid

■  Helder 26 cm TouchScreen

■  ISOBUS conformiteit

■  Gebruikertoegangsniveaus

■  Standby stand voor transport over de weg of gebruik 
tijdens de nacht

Prestatiemonitor
De Prestatiemonitor levert 
belangrijke productiviteitsgegevens, 
zoals rijsnelheden, hectaretellers en 
brandstofefficiëntie.

Video
Met de videofunctie kunnen de 
bestuurders kwetsbare plaatsen 
controleren om de productiviteit 
nog verder op te voeren.

HarvestDoc
Als u aan het oogsten bent legt 
HarvestDoc alle gegevens over 
opbrengst en vochtgehalte automa-
tisch vast en krijgt u die onvertraagd 
op uw GreenStar 2630 display weer-
gegeven. Dat betekent dat uw be-
stuurders altijd de laatste informatie 
krijgen – en dat ze hun instellingen 
overeenkomstig kunnen aanpassen.

Het nieuwe GreenStar 2630 ISOBUS display



34 |

2

3

4

1

6

5
10

9
7

8

Overzicht en technische gegevens

3  Lang en sterk invoerkanaal
■ Hoger hefvermogen
■ Hoge betrouwbaarheid
■ Korte reactietijden

Zie pagina 14

4   Dorssysteem met tangentiële 
tanden
■  Gelijkmatige, directe gewas-

stroom
■  Minder kans op schade aan 

korrels of stro
■  Grootste actieve afscheidings-

oppervlak op de markt

Zie pagina 16

7  Lossen met hoge snelheid
■  Elektrohydraulisch bediende 

losvijzelaandrijving voor een 
soepele inschakeling en geen 
riemslip

■  Elektronisch motormanage- Elektronisch motormanage-Elektronisch motormanage-
mentsysteem voor topcapaci-
teit bij het oogsten

Zie pagina 19

5  QuadraFlo reinigingssysteem
■  Topkwaliteit graan, ook bij 

hoge gewasopbrengsten
■  “Instellen en niet meer aan 

denken” systeem heeft weinig 
instellingen nodig

Zie pagina 18

6  Graantank met grote inhoud
■  Tot 11.000 l inhoud
■  Elektrisch bediende 

afdekkappen

Zie pagina 19

10 Verwerking restmateriaal
■  Breed optieprogramma
■  Uitstekende hakselkwaliteit
■  Gelijkmatige verspreiding

Zie pagina 30 – 33

1  NIEUWE premium cabine
■  Meer ruimte en comfort
■  Gebruiksvriendelijke 

bedieningselementen
■  Geavanceerde “infotainment” 

opties

Zie pagina 6 – 9

2   NIEUW programma 
voorzetstukken
■  Volledig programma voor alle 

gewassen en omstandigheden
■  Breedtes tot 10,7 meter
■  Hoogste betrouwbaarheid op 

de markt

Zie pagina 10 – 13

Leer de machine kennen
8  Fase III B efficiëntie

■  “Alleen diesel“ oplossing
■  Geen compromissen met 

vermogen

Zie pagina 24

9  NIEUWE transmissie opties
■  PBST – Transmissie met 

druktoetsenschakeling
■  ProDrive automatische 

transmissie

Zie pagina 26
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T 550 T 560 T 660 T 670
Invoerkanaal
Invoerkettingen 3 kettingen 3 kettingen 4 kettingen 4 kettingen
Maaibord omkeerinr. vermogen (pk) 80 80 80 80
Dorstrommel
Diameter dorstrommel (mm) 660 660 660 660
Breedte dorstrommel (mm) 1400 1400 1670 1670
Aantal slaglijsten 10 10 10 10
Dorstrommelsnelheden, standaard (rpm) 450 – 980 450 – 980 450 – 980 450 – 980
Tweetraps dorstrommelaandrijving, optioneel (rpm) 220 – 480 & 450 – 980 220 – 480 & 450 – 980 220 – 480 & 450 – 980 220 – 480 & 450 – 980
Dorskorf
Dorskorf afmetingen (mm) 750 x 1400 750 x 1400 750 x 1670 750 x 1670
Tandenafscheider en afscheiderkorf
Trommeldiameter tandenafscheider (mm) 660 660 660 660
Snelheid tandenafscheider (rpm) 450 & 900 450 & 900 450 & 900 450 & 900
Dorskorfafmetingen (mm) 936 x 1400 936 x 1400 936 x 1670 936 x 1670
Afscheiderkorf instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar
Derde trommel en korf
Diameter afneemtrommel achter (mm) 400 400 400 400
Snelheid derde trommel Eén snelheid gerelat. aan 1x afscheider Eén snelheid gerelat. aan 1x afscheider Eén snelheid gerelat. aan 1x afscheider Eén snelheid gerelat. aan 1x afscheider
Derde korf instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar
Totaal actief afscheidingsoppervlak
Dorskorf oppervlak (m²) 1,05 1,05 1,25 1,25
Oppervlak korf tandenafscheider (m²) 1,30 1,30 1,56 1,56
Oppervlak derde korf (m²) 0,45 0,45 0,55 0,55
Totaal actief afscheidingsoppervlak (m²) 2,80 2,80 3,36 3,36
Stroschudders
Aantal stroschudders 5 5 6 6
Schudderlengte (m) 3,25 3,25 3,25 3,25
Aantal trappen 7 7 7 7
Schudderoppervlak (m²) 4,5 4,5 5,4 5,4
Reinigingssysteem Dual-Flo; instelbare voorreiniger
Toerental ventilatoren (rpm) 700 – 1525 700 – 1525 700 – 1525 700 – 1525
Graantank
Inhoud (l) 8000 standaard;  

Alleen voor LL 10000 optioneel
10000 9000 standaard;  

11000 optioneel
11000 

Draaibereik losvijzel (graden) 105 105 105 105
Lossnelheid (l/sec) 88 88 88 88
Standaard strohakselaar
Aantal messen 56 draaiende, 54 vaste 56 draaiende, 54 vaste 68 draaiende, 66 vaste 68 draaiende, 66 vaste
Premium strohakselaar (optioneel)
Aantal messen 88 draaiende, 57 vaste 88 draaiende, 57 vaste 108 draaiende, 68 vaste 108 draaiende, 68 vaste
Motor
John Deere PowerTech Plus. 6-cilinder turbo, lucht-lucht koeling, diesel 
Motor type 6068HZ482 6090HZ011 Low 6090HZ011 Low 6090HZ011 High
Cilinderinhoud (l) 6,8 9 9 9
Nominaal toerental 2400 2200 2200 2200
Nominaal vermogen (kW/pk) “ECE R120” 202/275 239/325 239/325 278/378
Maximum vermogen (kW/pk) 224/305 273/371 273/371 317/431
Maximum vermogensboost voor lossen (kW/pk) 22/30 25/34 25/34 25/34
Inhoud brandstoftank (l) 800 800 800 800
Rijaandrijving
Druktoetsschakeling 3 snelheden elektrisch 3 snelheden elektrisch 3 snelheden elektrisch 3 snelheden elektrisch
ProDrive n.v.t. optioneel optioneel optioneel
Transportbreedte
Met 650/75 R32 (m) 3,3 3,3 3,5 3,5
Met 680/85 R32 (m) 3,3 3,3 3,5 3,5
Met 800/75 R32 (m) 3,5 3,5 3,8 3,8



Ervaar de service 
van de toekomst
Een uitstekende ondersteuning door uw dealer is essentieel 
voor effectieve werktijd en productiviteit. En doordat uw 
John Deere dealer even vertrouwd is met uw bedrijfsbehoeften 
als met uw machines, kan hij u de totale service bieden, die u 
nodig hebt om winstgevend te kunnen werken. 

Om onze dealers op de hoogte te houden van nieuwe ontwik-
kelingen en technologieën geven we ze regelmatig diepgaande 
trainingen. Op die manier kunnen ze u helpen om te zien wat 
eraan komt en op tijd te plannen voor de toekomst. Deze ex-
pertise, samen met de beste onderdelenlevering op de markt, 
maakt de John Deere dealers zo waardevol.
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“Neem het krediet voor de aankoop van het beste”
John Deere Financial – Een reeks financiële opties die net zo krachtig zijn als onze producten.  
Neem contact op met uw John Deere dealer voor een uitgebreid gamma van financiële opties die passen bij de specifieke behoeften van uw bedrijf. 
Niet beschikbaar in alle landen, raadpleeg uw plaatselijke dealer voor meer informatie. 
 
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 financieringen, 
kredieten, verzekeringen, productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen.
Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische gegevens en ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

JohnDeere.com




