
De perfecte oplossing voor iedereen

Het maakt niet uit hoe uitdagend uw 
gazon is of hoe zorgvuldig u ermee om 
wilt gaan – neem snel contact op met 
uw John Deere dealer, want hij heeft 
altijd de juiste oplossing voor u.

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

Alleen het beste voor u en uw gazon

Wilt u niet dat de TANGO over het gras rijdt tijdens uw tuinfeest? 
Het herprogrammeren van de TANGO maaier is gemakkelijk 
en intuïtief. Op het grote display ziet u alle functies in een 
oogopslag. U heeft niet de hulp van een expert nodig om de 
instellingen aan te passen.

Waardoor is de TANGO zo robuust en weerbestendig? Dit is te 
danken aan de toonaangevende dubbelwandige behuizing die 
alle essentiële componenten beschermt: de elektronica, de 
accu en het maaimes. Duurzaamheid en betrouwbaarheid staan 
voorop. 

Hoe beschermt u uw gras tegen ziekten? Als u maait met een 
schoon, scherp mes is het afgesneden oppervlak kleiner, waardoor 
ziekten minder kans krijgen om het gras aan te tasten. Het 
maaimes van de TANGO is even sterk en slijtvast als die van de 
conventionele grasmaaiers en tuintrekkers van John Deere. 
Hierdoor blijft het mes langer scherp. En mocht het nodig zijn,  
dan zorgt de veiligheidssensor er onmiddellijk voor dat het mes 
stil komt te staan.

Kent u dat? U wilt net lekker gaan zitten, en dan begint uw 
buurman te maaien. Wees anders – geef het goede voorbeeld! 
Uw buren zullen u dankbaar zijn. De TANGO maakt zo weinig 
geluid dat u hem op elk moment van de dag kunt laten maaien. 
Ook ‘s avonds en op zon- en feestdagen.

TANGO E5
Automatische maaier

Automatisch 
meer vrijheid

TANGO E5

Navigatie: Grensdraad

Vermogen:  Elektrisch, accu

Accu: Li-Ion technologie

Maaihoogte: 19 – 102 mm

Aanbevolen  
voor:  

Gazons van gemiddelde grootte en met 
een gemiddelde moeilijkheidsgraad
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Heeft u er schoon genoeg van dat het weer en de 
klok bepalen wanneer u kunt maaien? 

Wilt u toch een perfect gazon?

Maak kennis met TANGO:

•	 Maait	in	elk	weer	op	elk	gewenst	moment;

•	 Extreem	weinig	geluid;

•	 Volledig	onafhankelijk;

•	 Geen	grasafval	dat	opgeruimd	moet	worden;

•	 	Zorgt	ervoor	dat	uw	gazon	perfect	 
en gezond is

Geniet van de vrijheid TANGO – in 4 stappen naar een prachtig gazon
Laat de planning aan uw John Deere dealer over. 
Zo	kunt	u	hem	helpen:

Volledig onafhankelijk 

TANGO rijdt zelfstandig  
over uw gazon en laadt 
automatisch zijn accu op  
zodra dat nodig is.

Krachtig

De krachtige Li-Ion accu zorgt 
ervoor dat de TANGO maaier 
gelijkmatige prestaties levert 
en zelfs onder lastige 
omstandigheden door blijft 
werken.

Vraag uw John Deere dealer om ondersteuning – ook bij de 
installatie. Voor de beste maairesultaten gaat er namelijk niets 
boven de professionele planning en installatie van de dunne 
grensdraad. De draad is onzichtbaar en kan eenvoudig verlegd 
worden als u de indeling van uw tuin wilt veranderen.

Door dagelijks te maaien ontstaat een gezond gazon. In 
tegenstelling tot conventionele grasmaaiers maait de TANGO 
niet eens in de zoveel tijd lang gras af, maar houdt hij in plaats 
daarvan het gras op de gewenste lengte door regelmatig te 
maaien. Grasafval opruimen en mest kopen behoren tot het 
verleden – uw gazon zorgt vanaf nu voor zichzelf. 

De TANGO maaier kan goed ingeprogrammeerd worden, waar-
door zelfs zeer complexe tuinontwerpen en -vormen geen 
probleem zijn. Maak gebruik van de ervaring van uw John Deere 
dealer: hij komt u graag helpen bij het inprogrammeren van de 
maaier, zodat het door u gewenste gebied wordt gemaaid op de 
dagen en tijden dat u dat wilt.

Uw gazon onderhouden hoeft echt niet veel werk te zijn.  
We raden aan om de TANGO maaier af en toe (afhankelijk van 
het weer) met een borstel schoon te vegen en het maaimes 
te controleren. Er is geen ander onderhoud nodig. Bovendien 
ligt het energieverbruik van een TANGO ver onder dat van een 
conventionele elektrische grasmaaier.

Perfecte resultaten

De maaihoogte is  
makkelijk af te stellen  
van 19 tot 102 mm. 

1. Maak een ruwe schets van uw tuin. 

2. Markeer de gazon(s) die gemaaid moeten worden. 

3.  Geef aan welke gebieden níét gemaaid moeten 
worden en vergeet ook de obstakels niet, zoals: 
bomen, heesters, struiken, bloembedden, vijvers, 
paden, terrassen, muren, bloembakken, etc.

4.		Zijn	er	hellende	oppervlakken	in	uw	tuin?	 
Duid dit dan ook aan.

5.  Als laatste markeert u de plaatsen waar de  
beschik bare stopcontacten zitten.

boom

heester, struik, bloembed 

vijver, zwembad 

pad, terras, muur, bloembakken

helling, stopcontact 

huis


