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ÜDVÖZÖLJÜK EGY ÚJ VILÁGBAN! 
 

Válassza a John Deere-t, és Ön nem csak egy világklasszis gép vásárlásába 
fektet be, hanem egy csapathoz is csatlakozik. Egy olyan csapathoz, amely 
világszínvonalú szervizt és támogatást nyújt, hogy Ön megállás nélkül 
silózhasson. És ez még nem minden. Valami extrát is megkap 
alapfelszereltségként: a John Deere felülmúlhatatlan hírnevét. 

Egy cég. Egy név. 1837 óta. 

Ennél az új generációs silózógépnél minden korábbinál többet fektettünk 
a kutatásba és a fejlesztésbe. A fejlesztés minden fázisában meghallgattuk 
vásárlóink javaslatait. Addig alakítottuk és finomítottuk, amíg nem láttuk 
maximálisan garantáltnak az Ön vállalkozása növekedését. 

Üdvözöljük az új 8000-es sorozatban. Üdvözöljük egy új világban.
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ADJON TÖBBET A VEVŐINEK 
Szecskahossz, szemroppantás, beltartalom 
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ADJON TÖBBET A VÁLLALKOZÁSÁNAK 
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márkaképviselői és alkatrész támogatás, 
John Deere FarmSight ��������������������������������������������������� 54–73
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EGY KÉZ ALKOTTA MEG� 
EGY CÉG GYÁRTOTTA LE�  
 

A John Deere az egyetlen mezőgazdasági gépgyártó, amely  
maga végzi a motor, erőátviteli rendszer, hidraulika, hűtőrendszer, 
elektronika és telematikai rendszer tervezését és gyártását. 

Mi ennek az eredménye? Egy teljesen integrált gép, amelyben 
minden részegység a lehető leghatékonyabb munkára 
lett tervezve. A jövőben is garantált alkatrészellátás.  
Egy professzionálisan képzett márkaképviselői hálózat, amely 
gépéről a legapróbb részletekig mindent tud. Ez az oka annak, 
hogy az új 8000 Sorozat többet nyújt Önnek, mint bármely más 
önjáró silózógép.
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A LEGÚJABB 8000 SOROZAT� 
TÖBBET KAP� 
 

Vásárlóink egyértelműen meghatározták az új 8000 Sorozat jellemzőit. 
Világelső teljesítmény az alábbi hat fő területen: teljesítmény hatékonyság, 
silóminőség, kényelem, megbízhatóság, vonóerő és költséghatékonyság.  
Ez óriási kihívás volt. De meggyőződésünk, hogy sikerült. De ahhoz, hogy még 
többet tudjunk nyújtani Önnek, az innovációk teljes választékát kínáljuk.

LE
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TÖBBET KAP

NAGYOBB MEGBÍZHATÓSÁG 
Nagyobb teljesítményre készült. Az új 8000 Sorozatot a jövő 
nagyobb teljesítményigényére terveztük� Az utolsó részletre 
kiterjedő kidolgozás jellemzi, így Ön biztos lehet abban, hogy 
egyetlen alkatrész sem alulméretezett� 

Minőség. Az új 8000 Sorozat kompromisszumok nélkül készült�  
A csúcsminőségű hajtóművek és a FAG csapágyak új szabványokat 
állítanak fel a hatékonyság és a tartósság tekintetében� 

Minden körülmény közé. Arizona nagy tengerszint feletti 
magasságú száraz fennsíkjaitól Észak-Európa laza, nedves talajáig 
- tartóssági teszt programunkban minden termény és minden 
betakarítási körülmény megtalálható volt�

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY HATÉKONYSÁG 
Intelligens motor elrendezés. A motorblokk hosszanti 
elhelyezése kiváló kilátást biztosít hátrafelé és hatékonyabb  
hűtést a jobb légáram érdekében. 

Dinamikus terményáram. Az új behúzó henger csillapító rendszer 
és az adapter hajtás minimalizálja a behordási veszteségeket  
és lehetővé teszi a kis ellenállást biztosító ProStream 
terményáramunk számára, hogy új dimenziókba emelje  
a lóerőnkénti áteresztőképességet. 

Kisebb tömeg. Ez a hatékonyság növelésének legkönnyebb módja� 
Ügyes tervezés, a nagyszilárdságú acél és az alumínium használata 
lehetővé tette számunkra a gépek saját tömegének optimalizálását.

NAGYOBB KÉNYELEM 
A gépkezelőnek készült. Ön tervezte - mi gyártottuk, ezért minden 
megtalálható benne, amit Önök kértek� Élvezze a panoráma 
kilátást, a tágas teret, valamint az intuitív kezelőszerveket  
és kijelzőket. 

Rövidebb karbantartási idő. A könnyű szervizelés, a kevesebb napi 
karbantartás, a minden részhez történő kiváló hozzáférés, és  
a tisztító berendezéseket tartalmazó integrált szerszámos rekesz 
megkönnyítik az Ön és a takarmány számára is a tökéletes k 
ondíció megőrzését. 

Több extrával. Gépkezelői csomagunkban megtalálható az új 8000 
Sorozat gépkezelői ruhakollekciója, az oktató és szerszámosláda*. 
Alakítsa a gépet még inkább a saját igényei szerint az opciós i-, 
Profi- vagy Longlife - csomagokkal*.

*országonként eltérhet



10 ||10

TÖBBET KAP

JOBB JÁRÓKÉPESSÉG
A legnehezebb talajviszonyokhoz készült. A 8000 Sorozat gumiabroncsait 
2,15 méteres maximális átmérőig növeltük. Ehhez jön még a mindössze 1 bar-os 
nyomás és a csökkentett általános gépsúly, amellyel Ön olyan egyszerű és hatékony 
konfigurációt kap, amely jobb járóképességet és kisebb talajtaposást biztosít. 

Kompakt. A 3 méteres minimális szállítási szélességgel és az egyenletes 
súlyelosztással a 8000 Sorozat rendkívül fordulékony közúton és szántóföldön 
egyaránt� 

ProDrive lehetősége. A piac legkiemelkedőbb automata sebességváltója, a ProDrive 
még tökéletesebb lett az új generációhoz� Az egyes tengelyekre ható nagyobb 
nyomaték a legjobb vonóerőt biztosítja minden körülmények között.

NAGYOBB KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG 
Alacsony kopóalkatrész költség. Több szezont is végigdolgozhat bármilyen 
kopóalkatrész cseréjének szükségessége nélkül a terménytovábbító rendszer extra 
kopásálló DuraLine Plus alkatrészeinek, a hosszú élettartamú ellenkéseink új 
generációjának, valamint a DuraLine Plus lucerna és kukorica késeinknek 
köszönhetően. 

Verhetetlenül alacsony üzemanyag fogyasztás. Az új erőátviteli koncepciónk 
tökéletesen kiegészíti az egyedülálló motorfordulatszám vezérlő rendszerünket.  
A Profi Magazin által elvégzett tesztek és a vásárlóktól érkezett visszajelzések már 
bizonyították ezt a csaknem 20%-kal csökkentett üzemanyag fogyasztást a 
betakarítás során� 

Tervezhető karbantartási költségek. A szerviz csomagok nyugalmat biztosítanak 
Önnek a fix szerviz és javítási költségekkel az üzemeltetési költségek pontos 
tervezhetősége érdekében.

JOBB TAKARMÁNYMINŐSÉG 
Nagyobb precizitás. A DuraDrum szecskázó dobunk nem csak a legjobb 
takarmányminőséget és a szecskahossz nagyon széles skálán történő 
változtathatóságát biztosítja� Most még jobbá tettük a ProStream terménytovábbító 
rendszerrel és a kevesebb szükséges beállítással a kisebb kopás érdekében� 

Forradalmi szemroppantás. Az új 8000 Sorozatunk valamennyi szemroppantó 
rendszere nagyobb átmérőjű hengereket tartalmaz, a KernelStar2 pedig akár 50%-kal 
nagyobb roppantási felületet nyújt az agresszív tépőhatás és a kiváló keményítő 
feltárás érdekében� 

Intelligens vezérlésre. A John Deere HarvestLab a szecska nedvesség- és  
beltartalmat egyaránt valós időben méri a silóminőség pontos kielemzéséhez. Ehhez 
jön még az automata adalékoló rendszerünk, és Ön máris aktívan szabályozhatja 
a takarmány jobb minőségét.
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A silóm beltartalmára vonatkozó pontos 
információk birtokában nagyobb 
magabiztossággal tudom tervezni  
a takarmánybeszerzéseimet. 

ADJON TÖBBET 
A VEVŐINEK  
 

A takarmány minősége rendkívüli fontossággal bír a vállalkozás 
szempontjából. Ha jobb a siló minősége, akkor kevesebbet kell költeni 
a koncentrátumok téli beszerzésére. A beltartalom megbízható mérése a 
takarmánykészlet pontosabb tervezését és kezelését teszi lehetővé. Csak 
az új 8000 Sorozat nyújt többet vevőinek.
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DuraLine Plus ellenkés A DuraLine Plus kések sokkal tovább maradnak élesek, 
mint a normál kések

Megtartottuk mindazt, amit a vevőink nagyra értékeltek a korábbi önjáró silózó 
generációinkból, a többit pedig továbbfejlesztettük. A DuraDrum szecskázó dob már  
eddig is közismert volt a legjobb silóminőségről. A fokozatmentesen állítható szecskahosszal 
és a szabadalmazott KernelStar szemroppantó technológiával Ön a csúcsminőségű siló 
bármilyen kombinációját elkészítheti a legigényesebb gazdálkodók és biogáz termelők 
igényeinek megfelelően.

MEGTARTOTTUK A LEGJOBBAKAT� 
A TÖBBIT FELJAVÍTOTTUK�

A szecskahossz széles választéka 
3-tól 33 mm-ig a gépmodelltől és a kés 
konfigurációtól függően. Így Önnek mindig a kívánt 
rugalmasságot nyújthatja� 

Kisebb teljesítményigény  
A szecskahossz pontosan az egyéni igényeknek 
megfelelően állítható be, így kevesebb üzemanyagot 
használhat el minden egyes munka során� 

Extra gyors élezés 
A szecskázó dob megállásához mindössze 5 
másodpercre van szükség, és szükség esetén 
automatikusan elindítja a visszaforgatásos élezési 
folyamatot. Ez azt jelenti, hogy alig igényel időt a 
kések borotvaéles állapotban tartása a hosszabb 
élettartam és a hatékonyabb aprítás érdekében� 

Nem igényel beállítást  
Az új ellenkés beállítás és az új tervezésű kések 
kombinációja teljes szélességben wolfram-karbid 
bevonatot alkalmaz, a késbeállítás szükségessége 
nélkül�

DuraLine Plus ellenkés 
Az új DuraLine Plus ellenkés bizonyított 
élettartama akár négyszer hosszabb a korábban 
alkalmazott ellenkésekhez képest� A kiváló 
tartóssága lucerna és kukorica betakarításához 
egyaránt ideális, amivel időt takaríthat meg, amikor 
az egyik terményről a másikra áll át. 

DuraLine Plus kések  
Megnöveltük a wolfram-karbid bevonat 
hosszúságát (+ 33 % lucernához és + 43 % 
kukoricához), így a kések tartósabbak, az 
üzemeltetési költségek pedig alacsonyabbak� 

Jobb idegen anyag védelem  
Az új késrendszer és a fém-/kőérzékelő rendszer 
kombinációja megnövelt védelmet biztosít 
és minimalizálja a nem tervezett leállásokat�
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Nagyobb rugalmasság 
kukoricában 
Az egyedülálló DuraDrum 
szecskázó dob kialakítás 
(fél késkészlet lucernában is 
használható) a legszélesebb 
szecskahossz beállítási tartományt 
teszi lehetővé az iparágban

Kések száma

A maximális szecskahossz 26 mm-re 
korlátozódik szemroppantóval

teljes késkészlet

*3/4 késkészlet
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Az új univerzális szecskázó dobunkat úgy terveztük, hogy egyformán jól teljesítsen 
a biogáz termelők és az állattartók nagyon eltérő elvárásai esetén is. Biztosítja mindazt 
a rugalmasságot, amely az Ön igényeinek kielégítéséhez szükséges a takarmány minősége 
terén kötött kompromisszumok nélkül. Az egyéni igényeitől függően 40, 48, 56, vagy akár 64 
késsel is dolgozhat.

EGYETLEN SZECSKÁZÓDOB� 
MINDEN TERMÉNYHEZ�

Egyenletes terményáram  
Modern, nagysebességű videokamerák 
használatával lehetőségünk nyílt a terményáram 
jobb megértésére és finombeállítására, 
amire néhány évvel ezelőtt még nem lettünk volna 
képesek. A nagy, 680 mm átmérőjű szecskázó dob 
gyorsabb terményáramot hoz létre, ami nagyon 
sokat számít, amikor a silózógép extra rövid 
szecskahosszal dolgozik� Ennek eredménye 
a nagyobb áteresztőképesség kisebb üzemanyag 
fogyasztás mellett� 

Nagy aprítási hatékonyság 
Az új késtartó kialakítás és a hosszabb, 20 mm-es 
wolfram-karbid bevonatú kések kombinációjával 
Ön a kések kopásának ellenére minden 
teljesítményveszteség nélkül tud tovább szecskázni� 
Sőt, mi több, az új intelligens ellenkés rendszerünkkel 
nincs szükség semmiféle beállításra� Még soha 
sem volt ennyire egyszerű csúcsminőségű silót 
betakarítani az egész szezon során�

Kisebb üzemanyag fogyasztás  
Az új tervezésű késtartók segítik az egyenletesebb 
és koncentráltabb terményáram létrehozását� 
Ezenkívül optimalizálták a termény kilépési pontját, 
ami a terményáram általános teljesítmény igényét 
akár 20 kW-tal csökkenti� Amikor Ön nap mint nap 
megállás nélkül silóz, ez jelentős üzemanyag 
megtakarítássá adódik össze�

Maximalizálja a biogáz és takarmány potenciálját 
A John Deere szecskázó dob kialakítása nagyobb 
silózási rugalmasságot nyújt, mint bármely más 
gyártó terméke, mivel a 40-, 48-, 56- és 64-késes 
dobok 1/2 vagy 3/4 késkészlettel is használhatók 
a még nagyobb szecskahossz érdekében� Ezzel 
a teljesen egyedülálló, kizárólag a John Deere-re 
jellemző többlettel Ön egyetlen szecskázó dobbal 
képes megfelelni a biogáz termelők és az 
állattartók szerteágazó igényeinek�
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A jól bevált hagyományos szemroppantó hengereink közismerten jó hírnévnek örvendenek 
több százezer üzemórás szántóföldi teszteléssel a hátuk mögött. A 8000 Sorozathoz teljesen 
átterveztük a szemroppantó rendszert a még megbízhatóbb teljesítmény és jobb 
szemroppantás érdekében.

TÖKÉLETESÍTETT SZEMROPPANTÓ HENGER� 
MINDEN SZEMPONTBÓL JOBB�

Nagyobb megbízhatóság  
Az erősebb rugók és a hajtó csapágyak 
tökéletesített szimmering tömítő 
rendszere nehéz körülmények között 
is jelentősen megnöveli a hosszú távú 
megbízhatóságot. Erősített, német 
FAG csapágyakat használunk a teljes 
terménytovábbító csatornában a 
maximális teljesítmény biztosításához�

Jobb beállítások 
A független meghajtás tehermentesíti 
a beállító mechanizmust a hosszú távú 
megbízhatóság érdekében� Az egy 
helyett két beállító motor használata az 
egész szezon során biztosítja a precíz 
beállíthatóság előnyeit.

Gyors átállás másik terményre  
A szemroppantó rendszer mindössze 
5 perc alatt kiszerelhető az egymást 
átfedő betakarítások során. 
A kinyitható-becsukható kialakítással a 
szemroppantó rendszer könnyen 
kiemelhető és kicserélhető a 
fűcsatornára. A beépített daruval pedig 
a szezon végén Ön azonnal kiemelheti a 
gépből a szervizeléshez minden további 
alátámasztás vagy szerszám nélkül�
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Nagyobb áteresztőképesség  
Az összes szemroppantó henger 
átmérője 240 mm a termelékenyebb 
szemroppantás és a kisebb kopás 
érdekében� Ez növeli a hatékonyságot  
a 3 és 26 mm-es szecskahossz 
tartományban�
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Jobb takarmány hasznosulás

A standard szemroppantó hengerhez képest 
270%-kal nagyobb felülettel a KernelStar2 
kúpos tárcsái tökéletesen roppantják a 
szemeket a keményítő maximális feltárása 
és a takarmány jobb minősége érdekében.  
Ez nem csak a tejhozamokat növeli, hanem a 
biogáz termelés hatékonyságát is fokozza�

Jobb takarmány minőség 

A KernelStar2 kiváló rostos, hosszabb szárú 
silót készít, ugyanakkor továbbra is elvégzi 
a szemek roppantását� Hosszú és rövid 
szecskahossz egyaránt könnyen beállítható 
a gép átszerelése nélkül, ami maximális 
rugalmasságot biztosít�

KERNELSTAR2� 
ÚJRADEFINIÁLT SZEMROPPANTÁS� 
 

A forradalmi, számos terményhez használható KernelStar szemroppantóink új mércét állítanak fel 
a szemroppantás terén. Ismerje meg ennek utódját: a KernelStar2-t. A szabadalmazott kialakítás 
két lényeges előnyt biztosít az egyenes vagy kúpos szemroppantó hengerekkel szemben. 

A kúpos tárcsák agresszívebb tépőhatást fejtenek ki, ami az összes szemet szétlapítja 
a keményítő maximális kinyeréséhez és a jobb feltáródáshoz. Ezenkívül nagyobb 
áteresztőképességet biztosít, így Ön gyorsabban dolgozhat még akár sűrű, magas szárú 
kukoricában is. Az elmúlt évek során megszerzett szántóföldi tapasztalatainkra építve 
a szemroppantó rendszer teljes áttervezésre került a 8000 Sorozathoz. 

A KernelStar2-t ugyanaz az új beállító mechanizmus és erősebb rugók jellemzik, mint a 
szemroppantó hengereinket, mindemellett akár 50%-kal nagyobb a tárcsák munkavégző felülete.
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Nincs szükség beállításra 
A HarvestLab előzetesen be van 
kalibrálva és az új tartókeret nem 
igényel beállítást� Így Ön az egész 
szezonban pontos adatokat élvezhet� 

 

Minden terményben működik 
Pontos összetétel adatokat 
biztosít lucernában, árpában, 
silókukoricában, fűben, és teljes növényi 
zúzalékban.*

 

Jobb silóminőség 
Ha összekapcsolja a HarvestLab 
méréseit a szecskázó dob vezérlő 
rendszerével, akkor a rendszer 
automatikusan beállítja a 
nedvességtartalomnak megfelelő 
optimális szecskahosszt�

*terménytől függ a mérhető beltartalmi 
érték

Hatékonyabb siló kezelés 
Tesztek során kiderült, hogy megfelelő 
szecskamérettel a siló akár 25 %-kal 
hatékonyabban tömöríthető. Ez 
csökkenti a légbuborékok számát, ami 
javítja az anaerob erjedés 
hatékonyságát és jobb silóminőséget 
eredményez� 

 

Jobb takarmánykészlet kezelés 
Ennek segítségével a vevők 
kiszámíthatják a takarmányuk 
összetételét az adalékolás 
jobb tervezhetősége érdekében, 
valamint meghatározhatják az 
esetlegesen szükséges kiegészítőkre 
vonatkozó igényt�

A kidobó toronyra szerelt HarvestLab valós időben méri a termény nedvességtartalmát 
és összetételét. Ez a szakmában legnépszerűbb, a Carl Zeiss vállalattal együtt fejlesztett 
és szabadalmaztatott rendszer infravörös technológiát alkalmaz, a betakarított 
termény másodpercenként 17 alkalommal végzett méréséhez. A független DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft) szervezet a rendszer pontosságát ± 0,78 %-ra mérte a 
szárazanyag tartalom vonatkozásában, így a HarvestLab használatával Ön biztosra mehet, 
ha csúcsminőségű takarmány készítése a cél. Ha ehhez hozzáadja a valós idejű alkotóelem 
mérésünket, akkor vevőit akár arra is ráveheti, hogy megváltoztassák takarmánykészlet 
kezelési módszereiket, és a jövőben termelni kívánt növények tervezését.

PONTOS TERMÉNY ANALÍZIS� 
JOBB TAKARMÁNYKEZELÉS�
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Termény Anyag Nedvesség ADF* NDF* Keményítő Fehérje Cukor

Kukoricaszilázs

Frissen 
betakarított 
és silózott

X X X X X

Lucerna X X X X X

CCM X X X X X

Teljes növényi zúzalék X X X X X

Fű X X X X X

 *ADF = Sav Detergens Rost 
**NDF = Neutrális Detergens Rost
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Könnyen leolvasható kijelző 30 literes koncentrátum tartály 360 literes hátsó tartály

Az adalék adagoló fúvókák a kidobó 
toronyban találhatóak a könnyű 
hozzáférés jegyében� Ön fix és 
változtatható mennyiségű adalékolást 
egyaránt beállíthat a HarvestLab által 
mért nedvességtartalom és összetétel 
alapján� A két külön tartály azt is 
lehetővé teszi, hogy két különböző 
adalékot egyszerre, vagy eltérő időben 

juttasson a takarmányba� Így például 
fű szecskázásakor az egyik tartályból 
savat adagolhat a nedvesebb 
táblarészeken a penészfejlődés 
megelőzése érdekében, majd a 
szárazabb táblarészeken mikrobiológiai 
oltóanyagot adagolhat az erjedés 
elősegítéséhez.

A 8000 Sorozat egy másik egyedülálló értéknövelő jellemzője a teljesen integrált Fejlett Adalékoló Rendszer,  
az ADS Twin Line. A két külön tartály által az ADS Twin Line egy rendkívül sokoldalú takarmánykezelő eszköz.  
A 30 literes tartály a fülke oldalán, könnyen megközelíthető helyen található, a 360 literes tartály pedig 
a gép hátsó részén a burkolat alatt van elhelyezve.

INTEGRÁLT ADALÉKOLÁS� 
MEGNÖVELT TÁPANYAG TARTALOM�
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Engem lenyűgözött a 8000 Sorozat, miután 
füvet takarítottam be vele. Az új gép 
egyedülálló lehetőségeket nyújt, különösen 
a takarmányminőség terén. Takarmányozási 
szakértő csoportunk az összes követelményt 

megbeszélte a John Deere-rel egy új és 
modern adalékanyag adagoló rendszer 
kifejlesztéséhez a jobb takarmányminőség 
biztosítása érdekében.

Heinz-Günter Gerighausen
TAKARMÁNYOZÁSI SZAKÉRTŐ
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Rendkívül kis szecskahossz 
A DuraDrum szecskázó dob akár 3 mm-esre 
is képes összeaprítani a terményt, ami 
maximális rugalmasságot nyújt biogáz 
termeléséhez� 

Kiválóan tömöríthető siló 
Az egyenletes szecskahossz kiváló 
tömörítést tesz lehetővé az anaerob 
erjdedés hatékonysága és a jobb 
gáztermelés érdekében� 

Minden szem összeroppantva 
Az új KernelStar2 szemroppantó rendszerünk 
kiváló szemroppantást végez a kukorica 
és más teljes növények hatékonyabb 
erjesztéséhez� 

Jobb termelésszervezés 
A HarvestLab nedvesség és beltartalom 
mérés a vevők rendelkezésére bocsátja 
mindazt az információt, amely a jobb 
biogáz termeléshez szükséges�

Sokoldalúság számos terményben 
Csak módosítsa a kés vagy szecskázó dob 
konfigurációját a DuraDrum szecskázó 
dobon, és számos különféle terményt 
takaríthat be ugyanazzal a géppel� 

Pontos fermentáció szabályozás 
Az integrált Fejlett Adagoló Rendszerrel 
Ön erjedésgyorsítókat, vagy 
-gátlókat keverhet a takarmányhoz a 
HarvestLab adatai alapján az optimális 
fermentálás biztosítása érdekében� 

Szennyeződés mentes siló 
Az összes adapterünket kiváló 
talajkövetés jellemzi, ami megakadályozza 
a termény talajjal való szennyeződését 
az erjedés hatékonyságához�

A 8000 Sorozat nem csak a biogáz termeléshez szükséges rövid szecskaméretet 
biztosítja. Abban is segíti a vevőket, hogy munkáikat nagyobb kiszámíthatóság 
mellett tervezhessék. A HarvestLab és a teljesen integrált adagoló rendszerünk 
kombinációja a biogáz termelők rendelkezésére bocsátja a biogáz termelés 
maximalizálásához szükséges összes információt.

OPTIMÁLIS SZECSKAHOSSZ� 
TÖBB ENERGIA�
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A fülke az a hely, ahol szeretek dolgozni, 
és a kezelőszervek és rendszerek 
segítenek, hogy a tőlem telhető 
legjobb munkát tudjam elvégezni.

NYÚJTSON 
TÖBBET 
A GÉPKEZELŐNEK 
 
Mindenki szeretne egy ilyen lélegzetelállító silózóval dolgozni: Dizájn. Stílus. 
És technológia. Mindezek egyformán fontosak a legjobb gépkezelők 
megnyeréséhez. 
Egy motivált gépkezelő jobb munkateljesítményt nyújt. Az a gépkezelő, 
aki ismeri a gépét, hatékonyabb betakarítást jelent. Csak az új 8000 Sorozat 
nyújt többet gépkezelőinek.
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ÖN TERVEZTE� MINDENKI CSODÁLJA� 
Szép … Dinamikus … Erős … 

Amikor az emberek először meglátják az új 8000 Sorozatot, ki így, ki úgy reagál. Van, aki fülig 
elmosolyodik. Mások úgy érzik, hogy gyorsabban kezd verni a szívük. Vajon milyen lehet vezetni? 
Vajon hogyan dolgozik?
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Nem lehet ellenállni a kísértésnek, hogy felmásszon 
a fülkébe és személyesen kapjon választ ezekre  
a kérdésekre.

Már a legelső koncepciótól kezdve mindent megosztottunk 
a vevőinkkel. Mit szeretnének? Mit csinálnának másként? 
Módosítottuk a koncepcióinkat, majd ismét megmutattuk 
nekik� Újra és újra� Több mint 5 éven keresztül csiszolgattuk a 
terveinket� A különféle koncepcióinkat vállt vállnak vetve 
teszteltük a versenytársakkal� Számunkra a dizájn többet 
jelentett a letisztult vonalaknál és a céltudatos megjelenésnél�

Bennünket érdekelt a 8000 Sorozat birtoklása, vezetése 
és karbantartása által jelentett élmény teljessége� Mindent 
a legapróbb részletig ellenőriztünk. Milyen könnyű kivenni és 
betenni a szemroppantót? Nehezen szecskázható terményben 
is jól teljesítene? Mennyire volt könnyű szervizelni és 
karbantartani? Mi volt a gépkezelők véleménye? 

Ez az oka annak, hogy az új 8000 Sorozat vezetése és 
birtoklása teljesen új élményt és előnyöket jelent.



A 8000 Sorozat dizájnja a John Deere innovatív 
technológiáját és funkcionalitását tükrözi. A gép ereje, 
dinamikája, tartóssága és precizitása tapinthatóvá és 
intenzívvé válik.

Prof. Matthias Schönherr
TERVEZŐ
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PRÉMIUM MUNKAHELY�  
FELHASZNÁLÓBARÁT KÖRNYEZET�

Csendes. Jól felszerelt. Pihentető.

Az utolsó részletet is alaposan átgondoltuk. Az áttekinthető kijelzőkkel Ön mindenről 
értesül, a hűtőrekesz hidegen tartja az ételeit és italait, a Bluetooth csatlakozással 
pedig kapcsolatban maradhat. Meggyőződésünk, hogy a 8000 Sorozat fülkéjében 
Ön is szívesen túlórázik majd néhány extra hektár érdekében.

Akadálytalan panoráma kilátás

A hosszirányban elhelyezett motor és a 
magas kezelőfülke a gépkezelő számára 
közel akadálytalan, 360° fokos panoráma 
kilátást biztosít� Ez megkönnyíti a pótkocsik 
pontosabb feltöltését és a biztonságosabb 
manőverezést.
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Nem tükröződő szélvédő üveg 
A szélvédő üveg úgy lett megtervezve, 
hogy minimalizálja a tükröződéseket, 
így kiváló kilátást biztosít a terményre 
és az adapterre éjszaka és esőben is. 

Bluetooth csatlakozás 
Csatlakoztassa a mobil eszközeit a 
silózó audió rendszeréhez a telefon 
kihangosításához, vagy zenehallgatáshoz�  

Bőséges tárolóhely 
Elegendő tárolóhely áll a rendelkezésére 
a személyes tárgyai, vagy a 
munkaeszközei elhelyezéséhez� 

Automata klímaberendezés 
A CommandARM konzolról 
működtethető az ideális 
fülkehőmérséklet beállításához. 

Jobb kilátás 
A vékony fülkeoszlopok minimalizálják 
a holtterek méretét, a magasabb oldalsó 
üvegablakok pedig jobb kilátást 
nyújtanak a pótkocsik biztonságosabb 
és pontosabb feltöltéséhez�

Kiváló védelem a hátának 
A légrugózású vezetőülés védi az 
Ön hátát az egyenetlen terep okozta 
ütésektől és rázkódástól. 

Ergonomikus kezelőszerv konzol 
Programozható gombok az ismétlődő 
feladatokhoz. Az összes fő kapcsoló és 
kezelőszerv kényelmesen a CommandARM 
konzolon van elhelyezve, amely együtt 
mozog az üléssel� 

Optimális vezetői pozíció 
A vezetőülés a fülke közepén található, 
a kormányoszlop pedig két helyen is 
dönthető, így Ön mindig az optimális 
testhelyzetben ülhet� 

Oktatóülés 
Kényelmes helyen található a gépkezelő 
oktatásához, továbbá használaton kívül 
felhajtva nem foglalja a helyet� 

Központi információs kijelző 
A CommandCenter kijelzőről olvasható le 
a gép összes lényeges működési adata, 
köztük a sebesség, a motorfordulatszám, 
a szecskahossz, stb�

Hűtött ételek és italok 
A nagyméretű hűtőrekesz 
elengedhetetlen a fülkében eltöltött 
hosszú, forró munkanapokon� 

Egykezes vezetés 
Az összes lényeges funkció, köztük 
a sebesség, az adapter csukás/nyitás 
és emelés/süllyesztés, a kidobó torony 
forgatás és emelés, az etetőhengerek 
és a szecskázó dob működtetése 
a többfunkciós menetvezérlő karról 
végezhető. 

Bőséges áramellátás 
A nagyszámú 12 Voltos elektromos 
csatlakozó aljzattal feltöltheti 
a telefonjait, táblagépeit és más 
elektromos eszközeit
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Ajándéktárgyak és ruházat Gyors hozzáférés karbantartáshoz Fedélzeti sűrített levegős rendszer

KÉNYELEMRE TERVEZTÜK� MUNKÁHOZ KÉSZÍTETTÜK� 
 

Óráról órára. Nap nap után. 

Egy betakarítógép kezelése kemény munka. Ez az oka annak, hogy a kényelem elsődleges fontosságú cél volt 
a tervezőmérnökök számára. A gép fejlesztésének minden fázisában konzultáltunk gépkezelőkkel, hogy 
megtudjuk, milyen jellemzők könnyíthetik meg a dolgukat. Függetlenül attól, hogy egy prémium vezetőfülkét 
terveztünk – amely inkább egy mobil iroda lett – végiggondoltuk a munkanapon felmerülő minden feladatot. 
A kora reggeli beállítástól a közúti vonuláshoz, a betakarításon át a nap végi karbantartásig a 8000 Sorozat 
új szintre emeli a kezelői kényelmet.

Tisztító berendezések 
A beépített víztartály és sűrített levegő 
rendszer megkönnyíti a gép tisztítását 
a munkanap végén, különösen a por 
kifújását a hűtőkből, vagy a fülkéből. 

Fedélzeti szerszámok 
A mindennapi karbantartásokhoz és 
javításokhoz szükséges valamennyi 
fontos szerszám az alapfelszereltség 
részét képezi� 

Gyors hozzáférés 
A szecskázó dobhoz és a késekhez 
biztosított gyors hozzáféréssel a rutin 
ellenőrzések és karbantartások néhány 
perc alatt elvégezhetők. 

Magas kezelői pozíció 
A nagyméretű gumiabroncsok olyan 
magas kezelői pozíciót biztosít, amelyről 
a tükröződésmentes üvegen keresztül a 
kukorica fölé láthat, – ez komoly előny, 
amikor egész nap dolgozik a géppel�

Kilátás minden időjárás esetén 
A magas üvegablakok, valamint az első, 
hátsó és oldalsó ablaktörlők zavartalan 
kilátást biztosítanak minden időjárási 
körülmények között� Ha pedig napos 
az idő, csak le kell húzni a megfelelő 
napellenzőt. 

Nagyszerű kilátás hátrafelé 
Az elektromosan állítható visszapillantó 
tükrök és az alacsonyan elhelyezett 
motor akadálytalan kilátást tesz 
lehetővé hátrafelé. Igény esetén 
fedélzeti videokamerák is rendelhetők, 
amelyek képe a GreenStar kijelzőn 
jeleníthető meg. 

Minimális karbantartás 
Automata zsírzórendszer, teljes 
élettartamú kenéssel ellátott 
hajtómotorok és csapágyak, valamint 
a hatékony terményáram segíti a 
minimális rutin karbantartások 
számának csökkentését� A gép olyan 
olajozó és zsírzórendszerrel is 
rendelhető, amellyel még a rendfelszedő 
adapter kenése is a fülkéből végezhető, 
amivel még több időt tud megspórolni.

Teljesen automata kormányzás 
Az AutoTrac RowSense és a RowTrak II 
kipróbált és jól bevált navigációs 
rendszerek, amelyek stresszmentessé 
teszik a nagysebességű betakarítást. 

Könnyen leolvasható kijelzők 
A fülkében elhelyezett összes kijelző 
szöveges és grafikai elemei könnyen 
leolvashatók, így Ön a legfontosabb 
adatokat egész nap egy pillantással 
ellenőrizheti. 

Exkluzív kezelői csomag 
A gép üzemeltetésének első évében 
gépkezelői tanfolyam vehető igénybe 
akár 2 fő kezelő részére. Ezen kívül 
mindegyik géphez a 8000 Sorozat logóit 
magán viselő ruhakollekciót, 
munkaruhát és kávéspoharat adunk*.

*függ az eladás évétől
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*900/60 R42 Trelleborg gumik

Ø 164 cm

Jobb járóképesség 
A gumiabroncsok átmérőjét csaknem 
10%-kal növeltük a korábbi önjáró 
silózógép generációnkhoz képest�  
A nagyméretű gumiabroncsok nagyobb 
felületen érintkeznek a talajjal, továbbá 
a rendelhető, akár 2,15 méteres 
kerékátmérővel a felfekvő felület még 
nagyobb, ami a gép vonóerejét is növeli�

Nagyobb hasmagasság 
A 8000 Sorozat modelljei az önjáró 
silózógép szakma legnagyobb 
gumiabroncsaival rendelhetők – 
akár 2,15 méteres átmérővel. Ez akár 
0,5 méteres hasmagasságot tesz 
lehetővé – a legjobb a piacon. Így Ön 
nehezen járható, sáros talajon is 
dolgozhat a géppel bármilyen probléma 
nélkül a megnövelt járóképességnek 
köszönhetően. 

Kisebb talajtaposás 
A nagyobb gumiabroncsokkal a 8000 
Sorozat talajjal érintkező felülete 22%*-
kal nagyobb, mint a korábbi önjáró 
silózógépünk esetében� Ez a gép súlyát 
egyenletesebben osztja el a talajon� 
Csaknem 1 tonnával csökkent az első 
tengelyterhelés és a talajnyomás� A gépre 
szerelt gumiabroncs konfiguráció és 
adapter függvényében a gumiabroncsok 
nyomása mindössze 1,0 bar-ra 
csökkenthető – ez jelentősen csökkenti a 
talajtaposást, ugyanakkor növeli az 
általános vonóerőt. 

Nagy vonulási sebesség 
Még akár 1,0 bar-ra leengedett 
gumiabroncsokkal is vonulhat a 
silózógéppel akár 40 km/h sebességgel 
az egyes munkaterületek közötti gyors 
haladás érdekében�

A 8000 Sorozat minden korábbinál gazdagabb gumiabroncs választékot nyújt az 
egyéni igényeknek megfelelően. A piacon legjobb hasmagasságot, 3 méternél nem 
nagyobb szállítási szélességet és a lehető legkisebb talajnyomást előnyeit élvezheti.

NAGYOBB GUMIK� 
JOBB IRÁNYÍTHATÓSÁG�

3,00 m

3,10 m
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50 cm hasmagasság

Ø 215 cm
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NAGY HATÉKONYSÁGÚ 
ADAPTEREK. 
MINDEN TERMÉNYHEZ. 
 

Minden terményben. Minden körülmény közé. 

A vágóasztal kínálatunk kiterjedt teszteken esett át 
a 8000 Sorozat fejlesztési programjának részeként. Ezekkel 
a nagy teljesítményre tervezett és gyártott adapterekkel Ön 
kiváló terménykezelésre, valamint hatékony és megbízható 
működésre számíthat. A csatlakoztatás is könnyen végezhető. 
Felhasználtuk és átültettük a silózógép szakmába a traktor/
homlokrakodók csatlakoztatása terén megszerzett 
tapasztalatainkat. A csatlakozási pontok önbeállóak, továbbá 
egyetlen rögzítő karos mechanizmussal és egy közösített 
csatlakozóval lehet elvégezni az összes hidraulika tömlő és 
elektromos vezeték csatlakoztatását. Az adapterek átcserélése 
sem volt még soha ennyire egyszerű, mivel a “vágóasztal 
felismerés” funkció szükségtelenné teszi az átkalibrálást másik 
adapter felcsatlakoztatását követően.

Fű 

Egy teljesen új fű rendfelszedő adaptert terveztünk kifejezetten a 
8000 Sorozat számára. A változtatható konzolcsiga fordulatszámmal jobb 
terménytovábbítást biztosít minden szárhosszúságnál. Igény esetén opciós 
változtatható rendfelszedő hajtás is rendelhető, amely az ujjak 
fordulatszámát a silózógép sebességével szinkronizálja a veszteségek 
minimalizálásához.

Kukorica és teljes növény 

A legendás megbízhatóságukról híres sorfüggetlen adaptereink többféle 
szélességben rendelhetők a gépteljesítmény és áteresztőképesség tökéletes 
illeszkedéséhez. A kis karbantartási igényű kialakításuk sok ezer üzemóra 
megbízható betakarítást biztosít.
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Teljes növény betakarítás

A Profi Cut 620 egy rendkívül hatékony adapter, amely az ideális megoldás, 
amikor Ön teljes növényeket takarít be silónak tiszta, alacsony tarlóval. 
Ezen a jól bevált tárcsás kaszával felszerelt vágóasztalon a konzolcsiga 
fordulatszáma a szárhosszúságnak megfelelően állítható az 
áteresztőképesség és a silóminőség optimalizálásához.

 

Egy automata TLT csatlakozó a közösített tömlő és kábelcsatlakozóval együtt 
egyszerű rögzítést és piacvezető csatlakoztathatóságot biztosít, ami növeli a 
betakarításra rendelkezésre álló hasznos üzemidőt.
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Új és egyedülálló konzolcsiga kialakítás 

Az új konzolcsiga az egyedülálló tervezésű csigalevelekkel 
jelentősen javítja a terményáramot, különösen nagy és nedves 
szártömeg esetén�

Egyenletes terményáram 

Nem probléma, ha a terményáram változó a rendvégeken, 
vagy a rendek különbözősége miatt. Az új továbbító henger 
csillapító rendszerünk automatikusan kiegyenlíti 
a terményáramot, ami a szárakat egyenletes rétegben 
továbbítja a szecskázó dobhoz az egyenletes szecskázási 
minőség érdekében.

ÚJ RENDFELSZEDŐ ADAPTER. 
MEGNÖVELT SILÓ ÉRTÉK� 
Erősebb. Nagyobb áteresztőképesség. Tisztább felszedés. 
Új rendfelszedő adapterünket alapjaiban újra terveztük.
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Minőségi siló 

A lengő váz a kiegészítő középső önbeálló kerékkel követi 
a talajfelszínt, így megakadályozza, hogy a siló talajjal 
szennyeződjön.

Változtatható konzolcsiga és felszedő ujj fordulatszám 

Az opcióként rendelhető változtatható kettős adapter hajtás a felszedő ujjak 
fordulatszámát a konzolcsigától függetlenül szabályozza. Ez különösen nagy előny, 
amikor laza rendeket szed fel. Ahogy a sebesség növekedik, a felszedő ujjak 
fordulatszáma automatikusan emelkedik, így egyetlen szár sem marad a tarlón�

Nagyobb megbízhatóság 

Az extra erősített hajtóláncok és a csúcsminőségű FAG 
csapágyak megbízható teljesítményt nyújtanak szezonról 
szezonra� Rendelje automata zsírzással a napi karbantartások 
számának további csökkentéséhez�
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SORFÜGGETLEN� 
LEGENDÁS MEGBÍZHATÓSÁG� 
A John Deere egyik leányvállalata, a Kemper által gyártott több ezer sorfüggetlen adapter a világ minden táján 
értékesítésre kerül. Ezek a nagy kapacitásuk, megbízhatóságuk és kis karbantartási igényük miatt legendás 
adapterek kis és nagy dobos változatban egyaránt rendelhetők a termények változó magasságának és az 
eltérő teljesítmény igényeknek megfelelően.

Egyenletes behordás – jobb 
silóminőség 
A középen lejtős behordó dobok 
biztosítják a termény aktív továbbítását 
a silózógép behúzó hengereihez, 
továbbá javítják a siló minőségét a 
sebesség és a szecskahossz automata 
szinkronizálásával. 

Öntisztuló 
A nyitott felépítés jóvoltából a 
hulladékok és a talaj lehullik, így  
nem szennyezi a terményt. 

Kiváló megdőlt terményben 
Az alacsony szárterelők hatékonyabban 
emelik fel a megdőlt terményt. 

A ProTouch kényelme 
Egyedülálló ProTouch funkciónkkal 
a gépkezelők gyorsabban tudnak 
felkészülni a betakarításra vagy 
a vonulásra. Ez a funkció több feladatot 
is ellát egyetlen gomb használatával, 
köztük az adapter nyitását/csukását is. 
Ez egy nyilvánvaló előny, amikor az egyik 
tábláról a másikra vonul át.

A tarló gyorsabb lebomlása 
A kukorica csonksértők védik a 
gumiabroncsokat a kilyukadástól, 
továbbá meggyorsítják a tarló 
lebomlását. 

Könnyű közúti szállítás 
A kompakt összecsukható  
kialakítással Ön mindig tökéletes 
kilátást élvez az útra. 

Automata támasztókerék 
Az új automata támasztókerékkel nem 
is kell kiszállni a vezetőfülkéből annak 
ellenőrzéséhez, hogy az első tengely alá 
van-e támasztva.
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JOBB KAPASZKODÁS�  
JOBB IRÁNYÍTHATÓSÁG�
A ProDrive automata kapcsolást tesz lehetővé két előzetesen beállított sebességtartomány között.

Annak ellenére, hogy nagyon eltérő elven működik, ugyanúgy használható, mint egy személyautó  
tempomat funkciója, biztosítva az állandó sebességet még akkor is, amikor Ön lejtőkön dolgozik  
a géppel. Az automata üzemmódban csak be kell állítani azt a sebességet, amelyikkel haladni  
kíván, két előzetesen beállított tartományból – maximum 20 km/h szántóföldön és maximum  
40 km/h közúton. Használni is ugyanilyen könnyű. Nincs sebességváltó kar. Nincs rögzítőfék.  
Csak tolja előre a fő menetvezérlő kart és a ProDrive minden mást elvégez.
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Kíméletes a laza talajokhoz 
Kanyarodáskor a differenciál zár 
automata kikapcsolással a jobb és a bal 
oldal közötti sebességkülönbség 
lehetővé válik, hogy a kerekek ne túrják 
fel a talajt forduláskor. 

Kiváló vonóerő 
A 4WD-vel felszerelt silózógépeken, 
ha az egyik kerék elkezd kipörögni, 
a hidraulikus olajáram a többi, még 
tapadó kerékhez irányul. 

Erős fékek 
Ha gyorsan meg kell állnia, csak húzza 
hátra a menetvezérlő kart és a 2 fék 
egység – egyenként 4-4 féktárcsával 
– azonnal megállítja a silózógépet és a 
rögzítőfék is automatikusan bekapcsol.

Pótkocsi töltés melléfolyás nélkül 
Az állandó sebesség – lejtőn lefelé is 
– megkönnyíti a szállítójárművek vezetői 
számára a silózógép követését a pontos 
feltöltéshez. 

Csökkentse a vonulási időt és az 
üzemanyag fogyasztást 
Haladjon akár 40 km/h sebességgel 
az egyes parcellák között mindössze  
1250 min-1 motorfordulatszámon.
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Kézi RowSense 
A kifejezetten kukorica betakarítására 
tervezett kézi RowSense egy elektro-
mechanikus rendszer, amely a kukorica 
adapterre szerelt tapogatócsápokat 
használja a szárak pozíciójának 
érzékeléséhez� A tapogatócsápok jelei 
egy szög szenzorhoz kerülnek, és a 
kerekek automatikusan úgy 
kormányozódnak, hogy a betakarítógép 
precízen a terménysorokban haladjon� 
Ez a rendszer nagyon rugalmas, és 35 cm-
től akár 1 méteres sortávolságig működik!  

A kézi RowSense használata nem 
is lehetne ennél egyszerűbb. 
A többfunkciós menetvezérlő karon 
elhelyezett egyetlen gombbal 
működtetve automatikusan követi a 
sorokat és a talajfelszínt� 
A kormányzás alkalmazkodik a 
betakarítógép sebességéhez, 
és gyorsabban reagál, ahogy a gép 
sebessége növekedik�

AutoTrac 
Az AutoTrac tökéletesen használható 
betakarításhoz a vágóasztal teljes 
munkaszélességének kihasználásával 
teljes növények, vagy kukorica aratásakor 
a silózógép hatékonyságának további 
növeléséhez� 

AutoTrac RowSense 
Az AutoTrac RowSense integrálja a StarFire 
vevőkészülékről érkező műholdas pozíció 
adatokat a vágóasztalra szerelt 
sorérzékelő szenzorok adataival 
a betakarítógép pontos vezetéséhez még 
akkor is, ha a termény meg van dőlve. 

A teljesen automata kormányzás elengedhetetlen fontosságú az olyan nagy termésátlaggal 
végzett betakarítási munkákhoz, amikor Önnek óráról órára maximális teljesítményen kell 
járatnia a betakarítógépét. Amellett, hogy biztosítja a teljes vágóasztal szélesség 
kihasználását mindegyik fogásban, üzemanyagot is megtakarít azzal, hogy megszünteti 
a kihagyásokat és az átfedéseket, továbbá lehetővé teszi a folyamatosan nagy sebességű 
aratást órákon keresztül. 

A navigáció további előnye, hogy jelentősen csökkenti a gépkezelő munkaterhelését 
magas kukorica, vagy egyéb kapásnövények betakarítása során. Így Ön pihenhet és 
a pótkocsik megtöltésére, valamint a legjobb minőségű siló betakarítására koncentrálhat.

TELJESEN AUTOMATA KORMÁNYZÁS� 
STRESSZMENTES BETAKARÍTÁS� 
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Az aktív töltésvezérlés az integrált 
CommandCenterkonzolról működtethető

A gépkezelő figyelemmel kísérheti a pótkocsik töltését

A terményveszteség csökkentése 
Integrált kamerák figyelik, hogy mennyire 
van tele a pótkocsi, és szabályozzák a 
terményáram irányát annak érdekében, 
hogy Ön soha se töltse mellé a silót� 

A pótkocsik gyors felismerése 
A pótkocsik közötti váltás, vagy a töltés 
táblaszéli fordulót követő folytatása során 
az aktív töltésvezérlés ismét gyorsan 
felismeri a pótkocsikat és biztosítja, hogy Ön 
tovább dolgozhasson szükségtelen 
megállások nélkül�

Éjjel-nappal dolgozhat 
Az automatizált aktív töltésvezérlő rendszer 
tökéletesen működik rossz látási viszonyok 
között is, ami azt jelenti, hogy Ön hosszabb 
ideig dolgozhat és tovább növelheti a 
teljesítményét� 

A pótkocsik pontos feltöltése bármilyen 
terményben 
Nem számít, hogy kukoricát, vagy füvet 
takarít be, az aktív töltésvezérlés minden 
terményben működik. 

AUTOMATA PONTOSSÁG� 
A PÓTKOCSIK TÖLTÉSE BÁRMIKOR�

Az új John Deere Aktív Töltésvezérlés (AFC) rendszer minden korábbinál könnyebbé 
teszi a pótkocsik menet közbeni töltését. Az olyan John Deere AMS navigációs 
rendszerekkel kombinálva, mint pl. az AutoTrac és a RowSense, a 8000 Sorozat jelenleg 
a leghatékonyabb és legtermelékenyebb önjáró silózógép konfiguráció a piacon.
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Biztonságot szeretnék a vállalkozásomban, 
ezért a jövőre tervezek. Ehhez a legújabb 
technológiával felszerelt legjobb gépre 
van szükségem. És nem utolsósorban a 
márkaképviselőm megbízható támogatására.

ADJON TÖBBET 
A VÁLLALKOZÁSÁNAK 
 

Megbízhatóság, aratási teljesítmény és az üzemeltetés költsége a három legfontosabb 
tényező egy új önjáró silózógép kiválasztásában. A nagyobb megbízhatóság több 
hasznos üzemidőt jelent. A precíz betakarítás nagyobb értéket biztosít. És az alacsony 
üzemeltetési költségek nagyobb nyereségességet biztosítanak. Csak a 8000 Sorozat 
képes többet adni az Ön vállalkozásának.



56 |

Gyors adapter csatlakoztatás 
Az önbeálló adapter rögzítő 
rendszer automatikusan 
csatlakoztatja az erőátvitelt.

Termény továbbítás 
A behúzó hengerek bordázott 
felülete biztosítja a termény jobb 
átvételét az adapterről.

Szabadalmazott gyorsleállító 
rendszer 
Egy szabadalmazott hidraulika 
rendszer azonnal megállítja 
a behúzó hengereket 
a hagyományos mechanikus 
erőátviteli szerkezeteket érő 
sokkhatások nélkül�

Folyamatos és egyenletes 
terményáram 
Az új behúzó henger csillapító 
rendszer biztosítja a felső 
hengerek nyomásának egyenletes 
elosztását� Ez nagyon sokat jelent, 
amikor változó sűrűségű rendeket 
szecskáz, mivel a csillapítás 
kiegyenlíti a terményréteget, 
biztosítva az egyenletes behordást 
és az állandó szecskahosszt�

Nagykapacitású behúzó 
hengerek 
A behúzó hengerek teljesen 
szinkronizáltak az adapterrel az 
egyenletes terményáram 
érdekében. Az erősített kialakítás 
az új rugókkal kombinálva akár 
35 %-kal nagyobb nyomást fejt ki, 
ami tömörebb terményréteget 
képez a még precízebb vágáshoz�

Hosszú élettartamú hidraulikus 
késélező 
A teljesen új hidraulikus 
rendszer jobban tűri a rezgéseket 
a nagyobb megbízhatóság 
érdekében�

Extra precíz ellenkés beállítás 
Az ellenkés nagyon stabil tartóra van 
felszerelve a nagyobb szilárdság és 
a pontosabb beállítás érdekében� 
A szabályozó szerkezet forgáspontja 
jóval az ellenkés alatt van kialakítva, 
ami minimális vízszintes elmozdulást 
tesz lehetővé, amikor hozzáállítják 
a kopott késekhez�

Széles profilú késtartók 
A késtartók szélesek és a 
profiljuk úgy van kialakítva, hogy 
a terményt stabilabb és 
egyenletesebb áramba tereljék�
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PROSTREAM: NAGY TELJESÍTMÉNY� 
KIS SÚRLÓDÁS� 
 

A ProStream terményáram csatorna teljes újra tervezésre került extra erősített alkatrészekkel 
ahhoz a motorteljesítményhez, amely jóval meghaladja a szakmában ma jelenlévő 
teljesítményszinteket, valamint az óránként több mint 400 tonnás maximális 
áteresztőképességhez. A 625 lóerős modellektől kezdve a terménycsatorna 17 cm-rel 
szélesebb a motor lóerő és az áteresztőképesség leghatékonyabb egyensúlya érdekében. 

A csatorna törésmentes enyhe íve ezenkívül minimalizálja a súrlódást az egyenletes 
terményáramhoz és a kisebb kopáshoz.

Koncentrált terményáram 
A kidobó ventilátor erőteljes 
terményáramot hoz létre a 
pótkocsik gyors és pontos 
feltöltéséhez�

5 perces szemroppantó csere 
A szemroppantó szerkezet az első 
híd mögött található, és könnyen 
hozzáférhető a fülke mögött 
kialakított szervizajtón keresztül� 
A kinyitható/becsukható 
kialakítással kevesebb, mint 5 perc 
alatt kivehető a terménycsatornából 
és kicserélhető a fűcsatornára.

Csúcsminőségű, erősített csapágyak 
A német FAG Schweinfurt cégtől 
származó új tervezésű csapágyak 
lényegesen nagyobb terhelésekre 
vannak méretezve� Ráadásul a behúzó 
hengerek kialakítása biztosítja 
a szükséges védelmet az idő előtti 
kopás megelőzése érdekében.
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Tökéletes stabilitás 

A hosszirányú elhelyezés azt jelenti, 
hogy a motor alacsonyabban helyezhető 
el a silózógép vázszerkezetében. 
Ez lejjebb viszi a gép 
tömegközéppontját, ami jobb 
stabilitáshoz vezet meredek lejtőkön 
való munkavégzés, vagy nagy sebességű 
közúti vonulás során.

Ahogy a vágóasztalok egyre nagyobbakká és nehezebbekké válnak, a gép saját súlya fontos tényező 
a talajtaposás csökkentésének elősegítésében. Ez különösen fontos a talajművelés nélküli gazdálkodásban, 
valamint a biogáz alapanyagok betakarításában, ahol a terményeket gyakran kevésbé stabil talajokon termesztik.

KÖNNYEBB ANYAGOK� 
ERŐSEBB KONSTRUKCIÓ.

Nagy szilárdságú acél 
A standard acélnál kétszer erősebb nagy 
szilárdságú acél széleskörű alkalmazása 
vékonyabb, de erősebb elemek 
készítését teszi lehetővé.

Mechanika helyett hidraulika 
Számos esetben a hagyományos 
hajtóműveket hidraulika váltotta fel. 
A kevesebb mozgó alkatrésszel ezek 
könnyebbek, további előnyük pedig, 
hogy nagyobb nyomatékot képesek 
átvinni. A zsírfeltöltéses hajtóművek 
alkalmazása szintén jelentősen javítja 
a hatékonyságot és a funkcionalitást�

Öntött alumínium alkatrészek 
Számos hajtómű ház edzett, 
öntött alumíniumból készül� 
Az acélnál jobb szilárdság/súly aránnyal 
ezeknek a részegységeknek a térfogat 
súlya az acélnak mindössze az 1/3-a, ami 
jelentősen csökkenti a gép összsúlyát.

A súly minimalizálása tervezési követelmény volt a 8000 Sorozat koncepciója szempontjából, amelynek során 
a tervezők nem csak új, könnyebb anyagokat kerestek, hanem alternatív, súlycsökkentő hajtástechnológiákat is. 
A 8000 Sorozat nem csak könnyebb, hanem erősebb is, mivel a speciális, nagyszilárdságú acélok és könnyűsúlyú 
öntvény ötvözetek merevebbek és szilárdabbak is, ami hosszabb élettartamhoz és megbízhatóbb működéshez is vezet.
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Nagyobb gumiátmérő 

A 2,15 méteres első és 1,64 méteres hátsó 
gumiabroncs átmérővel a 8000 Sorozatot 
a legjobb hasmagasság jellemzi a piacon. 
A gép teljes súlya is egyenletesen oszlik el, 
ami minimalizálja a talajtaposást és javítja 
a termésátlagokat.

Jobb tömegelosztás

Keményen dolgoztunk azért, hogy 
növeljük a 8000 Sorozat egyensúlyát, 
továbbá a tömegközéppont hátrébb 
helyezésével Ön optimális tömegeloszlást 
élvezhet a szántóföldön, valamint 
spórolhat a gép csökkentett összsúlyán.

Könnyebb alumínium hajtómű 

Az új, edzett, öntött alumínium hajtómű 
ház beszerelésével 800 kg-mal sikerült 
csökkenteni a gép össztömegét. 
Ez a hajtómű nem csak jobban ellenáll 
a koptató hatásoknak, hanem kisebb is 
a súlya, ami az üzemanyag fogyasztást 
is csökkenti.
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HOSSZIRÁNYÚ MOTOR�  
OPTIMÁLIS POZÍCIÓ�

A motor hosszirányú elhelyezése számos előnyt nyújt a 8000 Sorozat általános 
stabilitása, hatékonysága és kényelme szempontjából.
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Optimális hűtés 
A kis sebesség miatt az önjáró 
silózógépek nem képesek kihasználni a 
gépjárművekre jellemző menetszél hűtő 
hatását. Ezért annak biztosítására, 
hogy a motor optimális hőmérsékleten 
működjön, elengedhetetlen fontosságú 
a hatékony hűtés. A hosszirányú 
elrendezéssel a motorblokk nagyobb 
felülete néz a gép oldalai felé, nem 
takarva más részegységektől. 
A hűvös levegő a fülke mögött kialakított 
járatokon keresztül jut be, 
és a motor oldalai mellett áramlik végig, 
kijutva a hátsó nyílásokon keresztül. 
Ez az elrendezés szükségtelenné teszi 
a nagyobb, nagy fogyasztású 
hűtőegységek alkalmazását, ami a 
keresztirányú motorelhelyezésnél 
szükséges lenne.

Hatékony erőátvitel 
A szöghajtómű az erőt a hajtórendszerekhez 
minimális, ~ 0,5 %-os teljesítmény veszteséggel 
viszi át az új, száraz, zsírzott forgattyúházas 
technológiának köszönhetően. Ennek a 
megoldásnak egy másik előnye, hogy az 
összes hidraulika szivattyú és a ventilátor 
közvetlen meghajtást kap a motorról 
anélkül, hogy bonyolult tengelykapcsolókra, 
valamint további hajtószíjakra, vagy 
szíjtárcsákra lenne szükség. 
Jobb kilátás hátrafelé 
A motor hosszirányú elhelyezése miatt a 
géptestet keskenyebbre lehetett tervezni, 
jobb kilátással hátrafelé a pótkocsik jobb 
feltöltéséhez és a biztonságosabb 
manőverezéshez. 
Kiváló hozzáférés a motorhoz  
Az oldalsó és hátsó védőburkolatok 
akadálytalan hozzáférést biztosítanak az 
összes rendszeres karbantartási ponthoz, 
a gyors szervizelés és karbantartás 
elvégzéséhez.

A motor hűtése kiterjedt teszteléseken esett át 
a saját szélcsatornánkban� Ez elég nagy ahhoz, 
hogy a teljes önjáró silózógép beférjen, ami 
egyedülálló a mezőgazdasági gépiparban, 
és lehetővé teszi a hűtés hatékonyságának 
vizsgálatát különféle környezeti 
hőmérsékleteken. Infravörös hőtérképek 
segítségével azonosítottuk a forró pontokat 
a hűtés optimalizálásához.
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* 9 L Stage 4 PowerTech motor a 8100/8200 modellben. 
13�5 L Stage 4 PowerTech motor a 8300/8400/8500/8600 modellben� 
19 L Stage 2 Cummins motor a 8700/8800 modellben�

7+  
millió legyártott nem közúti dízelmotor� 

 

 

22+  
millió üzemóra kipufogógáz utókezelő 
technológiákkal� 

 

 

60+  
millió üzemóra IT4 motorokkal 

 

 

200+  
millió üzemóra Változtatható Geometriájú 
Turbófeltöltőkkel (VGT) és Hűtött Kipufogógáz 
Visszakeringetéssel (EGR)�

A John Deere az egyetlen mezőgazdasági gépgyártó, amely saját maga tervezi és 
gyártja a motorjait. Hogy miért? Mert felismertük azt, hogy a mezőgazdasági gépek 
motorjaival szemben támasztott követelmények nagyon eltérnek attól, amit a 
tehergépkocsikba és más gépekbe szerelt motorok képesek biztosítani� 

A 8000 Sorozat modelljeibe kétféle motor kerül beépítésre – a legújabb Stage 4 
PowerTech motor, vagy egy nagyobb, Stage 2 Cummins motor*. Mindkettő kiváló 
teljesítményt, nyomatékot és reagálási képességeket nyújt – ami ideális a teljesítmény 
igény betakarítás során jelentkező gyors változásaihoz. 
 

MINDENT FELÜLMÚLÓ TAPASZTALAT 

TISZTÁBB ERŐ. 
GAZDASÁGOSSÁG�



64 |

A két új csúcsmodell, a 8700-as és a 8800-as azt nyújtja, amire mindig is várt: nagyobb 
erő, nagyobb áteresztőképesség és nagyobb kényelem, valamint a maximális napi 
munkateljesítmény új szintje extra sűrű fűben, vagy kukoricában, óránként több mint  
300 tonna folyamatos áteresztőképességet biztosítva.

CSAK SZECSKÁZZON MÉG TÖBBET!

Motorteljesítmény:

Az óriási, 19 literes Cummins motor, 
amely 766, illetve 843 lóerő leadására 
képes, egy önjáró silózógépet annak 
teljes élettartama végéig kiszolgál�  
Az öntöttvas motorblokk úgy van 
elhelyezve, mint a John Deere motorok, 
hosszirányban az önjáró silózógépben, 
tökéletes üzemi hőmérsékletet és hűtési 
hatékonyságot biztosítva, ugyanakkor 
minimalizálva a hűtőventilátor 
teljesítmény igényét� Ön csökkentett 
üzemanyag fogyasztást, tisztább 
emissziót és hihetetlenül nagy erőt 
élvezhet a munkavégzés során� A Tier II� 
motor szintén csak gázolajjal történő 
meghajtás koncepcióját képviseli, így 
Önt nem éri az a kényelmetlenség, hogy 
kipufogógáz utókezelő adalékot kelljen 
használnia�

A pótkocsik kényelmes töltése az extra 
hosszú, 12 soros, becsukható 
toldatunkkal

Csak nézze meg és Ön is meg fogja látni: 
a kidobó torony forgató rendszerünk 
a legdurvább körülményekre készült, 
garantálva, hogy megbízhat benne 
nap-nap után, bármilyen karbantartás 
nélkül� Készüljön fel a kukorica szezonra 
most, és helyezze üzembe az extra 
hosszú, becsukható kidobó torony 
toldatot másodpercek alatt, mindössze 
egyetlen gombnyomással!

ProTouch:

Szeretne gyorsabb lenni, amikor az 
egyik parcelláról a másikra vonul át? 
Semmi akadálya� Az egyedülálló 
ProTouch rendszerünk lehetővé teszi, 
hogy Ön mindössze egyetlen 
gombnyomásra automatikusan készen 
álljon a munkára, vagy a közúti 
vonulásra 6 funkció egyetlen 
gombnyomással történő beállításával!
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* Az összevethető 7080 Sorozatú modellel összehasonlítva.

Optimalizált vonóerő és mindössze 3 méteres 
szállítási szélesség�

Akár 18,9 %-os üzemanyag megtakarítás  
a ProDrive-val�

A nagy üzemanyag megtakarítás a kisebb 
súrlódás és a minimális teljesítmény veszteség 
eredménye�

Egy tervező és egy gyártó előnyei egyértelművé válnak, ha az üzemanyag takarékosságról van szó. A kisebb 
fogyasztás nem csak a hatékonyabb motorokról szól. Hanem arról is, hogyan van megtervezve és megépítve 
az egész gép. Mivel a mérnökeink fejlesztettek ki minden kritikus alkatrészt, ezért képesek voltak biztosítani  
a lehető legjobb egyensúlyt.

INTELLIGENS TERVEZÉS� 
6 %-KAL KISEBB FOGYASZTÁS�*

Motorfordulatszám vezérlés 
Az opciós ProDrive motorfordulatszám 
vezérlés automatikusan összehangolja  
a motorfordulatszámot a silózógép 
teljesítmény igényével a különböző 
szántóföldi és közúti körülményekhez� 
Ez akár 14,3%-os üzemanyag 
megtakarítást eredményez a táblaszéli 
fordulókban, és 18,9%-ot 
összességében.

Zsírkenésű hajtóművek 
A zsírkenésű hajtóművek széleskörű 
használata kiküszöböli a fogaskerekek 
olajban forgása során fellépő 
súrlódásokat, és minimalizálja a 
teljesítményveszteséget és az olaj 
hűtésének szükségességét.

Könnyebb alkatrészek  
A 8000 Sorozatot csaknem 1 tonnával 
könnyebbre építettük� A kisebb súly 
kisebb üzemanyag fogyasztást 
eredményez�

A terményáram kisebb ellenállása 
A terményáram és az aprító rendszer  
a motorteljesítménynek csaknem  
a 75 %-át veszi fel, ezért 
a hatékonyságban elért kisebb 
fejlesztések is jelentős üzemanyag 
megtakarítást eredményeznek�

A gumiabroncsok nagyobb felfekvő 
felülete 
A gumiabroncsok nagyobb felfekvő 
felülete jobban elosztja a gép súlyát  
a nagyobb vonóerő és a kisebb 
teljesítményveszteség érdekében 
laza talajokon�

Optimalizált hűtés 
A motor hosszirányú elhelyezése 
és a nagyteljesítményű hűtőegység 
hatékonyabb hűtést biztosít, így 
a motor optimális hőmérsékleten 
működik.
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KEVESEBB KARBANTARTÁS� 
TÖBB HASZNOS ÜZEMIDŐ. 
 

A 8000 Sorozat minimális karbantartási igényre lett tervezve az Ön 
betakarítással töltött munkaidejének maximalizálása érdekében. 
A csúcsminőségű anyagok és új technológiák széleskörű alkalmazásával 
bizonyos alkatrészek kenése azok teljes élettartamára szól. A hátsó tároló 
rekeszben elhelyezett integrált szerszámkészlettel az összes rendszeres 
karbantartás és javítás elvégezhető.

Automata zsírzórendszer 
Az automata zsírzórendszer a 
szervizterületen, a fülke mögött 
található, és megszünteti a naponként 
elvégzett kézi zsírzás szükségességét. 

Könnyen tisztítható hűtők 
A motor hűtőradiátora kihúzható 
a könnyebb tisztításhoz, ami a beépített 
sűrített levegős rendszerrel 
elvégezhető. 

Hosszú élettartamú alkatrészek 
A kések extra széles wolfram-karbid 
bevonata jelentősen megnöveli 
az élettartamukat. Igény esetén extra 
nagy kopásállóságú DuraLine Plus 
alkatrészek is rendelhetők a 
terménycsatorna kopólemezeihez.  
Ezek élettartama 5-ször hosszabb a 
standard alkatrészekhez képest.

Karbantartást nem igénylő alkatrészek 
Az erősített csapágyak jelentős része 
teljes élettartamú tömítéssel és 
kenéssel van ellátva, az új kidobó torony 
forgatómű meghajtása pedig – 
beleértve az integrált biztonsági 
rendszert is – teljesen karbantartás-
mentes. 

Közös alkatrészek 
A légszűrő és a motorszűrők, valamint 
számos más karbantartási alkatrész 
ugyanaz, mint a többi John Deere 
gépen, és megtalálható 
a márkaképviseletek raktárkészletében. 
Ezenkívül számos más alkatrész is 
egyezik más John Deere gépekkel. 

Kevesebb mozgóalkatrész 
A hidraulikus hajtások széleskörű 
alkalmazása csökkenti a mozgó 
alkatrészek számát a megbízható 
működés érdekében.
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PowerGard Karbantartás*  
Kiterjed az összes ütemezett 
szervizre, és testre szabható az Ön 
egyéni igényeinek megfelelően.

*országonként eltérő lehet

PowerGard Védelem*  
A motor, a sebességváltó és a váz 
összes alkatrészének javításaira, 
valamint az ütemezett szervizekre 
terjed ki 3 évig, vagy 3�000 üzemóráig 
(amelyik előbb bekövetkezik).

PowerGard Védelem Plusz*  
Mindent tartalmaz a PowerGard 
Védelem csomagból, azonban 
kiterjed a motor 
segédberendezéseire, az 
elektromos alkatrészekre, 
a kormány- és fékrendszerre, 
a hidraulikára és a fülkére is�

Amikor Ön egy 8000 Sorozatú önjáró silózógép megvásárlásába fektet be, nem csak egy 
csúcsminőségű és hatékony betakarítógépet vásárol. Hanem egy olyan támogatói hálózatot 
is kap, amely biztosítja, hogy Ön folyamatosan dolgozhasson. Professzionálisan képzett szerviz 
technikusaink ismerik gépe minden alkatrészét, és a legmodernebb diagnosztikai eszközök 
használatával bármilyen problémát képesek felderíteni. Ráadásul a betakarítási szezon során 
sokkal tovább tartanak nyitva, így Ön mindig elérheti őket, amikor szüksége van rájuk. És amikor 
a szezonnak vége, akkor sem hagyják abba a munkát. A teljeskörű téli átvizsgálási csomaggal 
biztosítják, hogy betakarítógépe ugyanolyan jó állapotban legyen, mint amikor kigördült a gyárból.

AZ ÖN PROFESSZIONÁLIS CSAPATA� 
ELKÖTELEZETTEK AZ ÖN TÁMOGATÁSÁRA�

TEGYE TERVEZHETŐVÉ A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEIT 
A PowerGard szervizterv tökéletesen tervezhetővé teszi az Ön üzemeltetési költségeit. Kizárólag eredeti 
pótalkatrészek, kenőanyagok és hűtőfolyadékok használatával maximalizálhatja betakarítógépének hasznos 
üzemidejét és használtgép értékét� Háromféle szervizterv közül választhat:
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HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ ALKATRÉSZEK� 
KISZÁLLÍTÁS IDŐBEN. 
 

Márkaképviselője a rendszeres karbantartásokhoz szükséges alkatrészek és kopóalkatrészek 
teljes választékát tartja raktárkészleten. Ha a szükséges alkatrész mégsem lenne raktáron, akkor 
gyorsan beszerzik Önnek. Az európai alkatrészellátási hálózatunk több mint 375.000 alkatrészt 
tárol a rendfelszedő adapter konzolcsigától a behúzó henger rugóig – mind készen a másnapi 
kiszállításra. 

JDParts internetes alkatrészrendelés – Ha Önnek kényelmesebb, rendeljen az interneten a 
JDParts weboldalon, és az alkatrészeket átveheti márkaképviselőjénél. https://jdparts.deere.com

TEGYE TERVEZHETŐVÉ A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEIT 
A PowerGard szervizterv tökéletesen tervezhetővé teszi üzemeltetési költségeit. Kizárólag eredeti 
pótalkatrészek, kenőanyagok és hűtőfolyadékok használatával maximalizálhatja betakarítógépének 
hasznos üzemidejét és használtgép értékét� Háromféle szervizterv közül választhat:

Azonnali árak és rendelhetőség  
Ellenőrizze a márkaképviselőjénél, 
hogy raktárkészleten van-e az 
adott alkatrész, és hogy 
mennyibe kerül� 

A nap 24 órájában, hétfőtől 
vasárnapig, az év minden napján 
nyitva 
Mindig nyitva vagyunk, amikor 
csak vásárolni szeretne� Kora 
reggel, és késő este.

Gyorskeresés 
Cikkszám, gépmodell vagy 
kulcsszavak alapján keresse ki, 
hogy mire van szüksége� 

Tájékozódjon, mielőtt vásárol  
Lapozza fel a teljes John Deere 
alkatrész katalógust és nézze 
meg az alkatrészek képeit, 
így pontosan tudni fogja, hogy 
mit rendel�

Több gyártó alkatrészei közül 
válogathat  
Katalógusunk nem csak az eredeti 
John Deere alkatrészeket 
tartalmazza� Használja ki a többi 
gépe alkatrész ellátásához is�
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MYJOHNDEERE�COM� MINDEN 
MŰVELETE EGY GOMBNYOMÁSRA.

Használja ki munkaműveletei teljes potenciálját a MyJohnDeere.com weboldalon keresztül. Ez a weboldal 
lehetővé teszi gépflottájának figyelését és irányítását, valamint földjeinek kezelését – mindezt egyetlen 
központi helyről. Lépjen be a Műveleti Központba, keresse meg a gépét és kövesse nyomon a gépei munkáját. 
Használja a John Deere vezeték nélküli adatátvitelt az adatok könnyű átmásolásához a gépében elhelyezett 
GreenStar 2630 kijelzőről, például hozam-, vagy kijuttatási térképeket. 

A MyJohnDeere egyúttal az Ön kapcsolódási pontja is a JDLink-hez, amely a John Deere távfigyelési és 
flottakezelési eszköze. Figyelje gépeinek üzemóra adatát a JDLink-ken keresztül, és elemezze ki részletesen a 
gépek kihasználtságát a termelékenységi és logisztikai hézagok felderítéséhez, vagy az üzemanyag fogyasztás 
figyeléséhez az üzemanyag felhasználás hatékonyságának növelése és a költségek csökkentése érdekében. 
Ráadásul minden új 8000 Sorozatú géphez egy éves JDLink Access előfizetés jár az alapfelszereltség részeként. 

Szerviz és támogatás csupán egyetlen kattintással. 

A JDLink infrastruktúra alkalmazásával az Ön márkaképviselője távdiagnosztikát, vagy a vezérlő egységek 
programozását is elvégezheti a problémák megelőzéséhez. A John Deere távoli kijelző hozzáférésével Ön, vagy 
John Deere márkaképviselője valós időben csatlakozhat a gép fülkéjében elhelyezett GreenStar 2630 kijelzőhöz, 
és távolról nyújthat segítséget a gépkezelőnek a gép beállításában és kezelésében.

JDLink Access JDLink Connect

A gépek aktuális pozíciója  

Földrajzi határok kijelölése  

Üzemóra  

Karbantartás tervezés  

Üzemanyag fogyasztás  

Gépkihasználás  

Gépdiagnosztika  

Gép beállítások  

A gépek termelékenységi adatai  

Szerviz távtanácsadó  

John Deere távoli monitor hozzáférés 

John Deere vezeték nélküli adatátvitel 
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HASZNOS ÜZEMIDŐ 
A költségek jobb tervezhetősége. 
Egy mindenre kiterjedő PowerGard 
karbantartási csomaggal az 
üzemeltetési költségek tervezhetővé 
válnak� 

Megelőző karbantartás – az eredeti 
John Deere alkatrészekkel végzett 
szervizelések csökkentik a 
meghibásodások miatti állásidőket 
és megőrzik a gép értékét. 

Megnövelt hasznos üzemidő – 
a szervizemlékeztetők és a 
távdiagnosztika segítségével Ön 
megállás nélkül silózhat�

JOHN DEERE FARMSIGHT� 
PROFITÁLJON AZ 
INFORMÁCIÓKBÓL� 
A John Deere Farmsight szolgáltatás csomaggal új szintre emelheti 
betakarítási munkáinak hatékonyságát. A JDLink vezeték nélküli 
technológiánknak köszönhetően az Ön engedélyével márkaképviselője 
távolról és valós időben figyelheti a gépeit fix havi díjért. 

Márkaképviselője tudja, hogyan lehet növelni silózógépe hasznos 
üzemidejét és teljesítményét. Forduljon márkaképviselőjéhez, 
ha szeretne többet tudni a John Deere FarmSight csomagokról.
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TELJESÍTMÉNY
Alacsonyabb üzemanyagköltségek.  
Az optimális beállítások meghatározása 
az üzemanyag fogyasztás 
minimalizálásához�

A gépkezelők tudásának növelése – az 
egyes gépkezelők munkájának elemzése, 
és ennek alapján történő javaslatok és 
tanácsadás a gép működtetéséhez.

Nagyobb termelékenység – a fő 
teljesítménymutatók kiértékelése�

LOGISZTIKA
A flottakezelés optimalizálása. 
Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a 
megfelelő számú pótkocsival a munka 
elvégzéséhez�

A silózógép holtidők csökkentése 
– soha ne legyen olyan gép, amely 
a pótkocsi hiánya miatt áll�

Az üzemanyag költségek 
minimalizálása – küszöbölje ki 
a szükségtelen utakat és javítson 
az útvonal tervezésen�

AGRONÓMIA
A termény jobb kezelése. 
A hozamtérképezés segít megtalálni 
a legmegfelelőbb terményeket 
az adott parcella újravetéséhez�

Kezelje jobban a takarmányt – 
az összetétel mérése segít vevőinek 
takarmánykészlete kezelésében�

Az inputanyag kijuttatás szabályozása 
– a hozamtérképezés értékes 
információkat szolgáltat a parcellákon 
belüli eltérésekről a műtrágyák, 
növényvédőszerek és egyéb 
inputanyagok pontos kijuttatásához�
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Műszaki adatok
MODELL 8100 8200 8300 8400

Motorteljesítmény

Maximális teljesítmény  
1900 1/min-nél 279 kW - 380 LE 317 kW - 431 LE --- ---

Maximális teljesítmény  
1800 1/min-nél 360 kW - 490 LE 397 kW - 540 LE

Névleges teljesítmény  
2100 1/min-nél 251 kW - 340 LE 295 kW - 401 LE 333 kW - 453 LE 369 kW - 502 LE 

Üzemanyagtartály térfogat 1100 liter 1100 liter 1100 liter 1100 liter

Motor

Gyártó John Deere John Deere John Deere John Deere

Típus
PowerTech PSS 9�0L   
Károsanyag kibocsátás megfelelőség: 
Tier 4 Final

PowerTech PSX 9�0L   
Károsanyag kibocsátás megfelelőség: 
Tier 4 Final

PowerTech PSX 13�5L   
Károsanyag kibocsátás megfelelőség: 
Tier 4 Final

PowerTech PSX 13�5L   
Károsanyag kibocsátás megfelelőség: 
Tier 4 Final

Modell 6090HZ014 6090HZ014 6135HZ014 6135HZ014

Lökettérfogat 9 liter 9 liter 13,5 liter 13,5 liter

Hengerek száma Soros, 6 Soros, 6 Soros, 6 Soros, 6

Üzemanyagellátó rendszer, 
befecskendezés

Közös nyomócsöves,  
hengerenként 4 szelep

Közös nyomócsöves,  
hengerenként 4 szelep

Porlasztók és 4 szelep 
hengerenként

Porlasztók és 4 szelep  
hengerenként

Hűtőrendszer

Hűtőfolyadék mennyiség 82 liter 83 liter 113 liter 113 liter

Hűtőventilátor hajtás Közvetlen Közvetlen Közvetlen Közvetlen

Erőátvitel

Járószerkezet

Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú 
- kézi kapcsolású, ferdefogazású 
fogaskerekekkel 
Motorfordulatszám közúton: 
1650 min-1 
Opció: Prodrive, automata 
sebességváltó, differenciálzár 
(automata és kézi), automata 
nedvestárcsás fékrendszer 
Motorfordulatszám közúton: 
1250-2100 min-1

Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú 
- kézi kapcsolású, ferdefogazású 
fogaskerekekkel 
Motorfordulatszám közúton: 
1650 min-1 
Opció: Prodrive, automata 
sebességváltó, differenciálzár 
(automata és kézi), automata 
nedvestárcsás fékrendszer 
Motorfordulatszám közúton: 
1250-2100 min-1

Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú 
- kézi kapcsolású, ferdefogazású 
fogaskerekekkel 
Motorfordulatszám közúton: 
1650 min-1 
Opció: Prodrive, automata 
sebességváltó, differenciálzár 
(automata és kézi), automata 
nedvestárcsás fékrendszer 
Motorfordulatszám közúton: 
1250-2100 min-1

Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú 
- kézi kapcsolás ferdefogazású 
fogaskerekekkel 
Motorfordulatszám közúton: 
1650 min-1 
Opció: Prodrive, automata 
sebességváltó, differenciálzár 
(automata és kézi), automata 
nedvestárcsás fékrendszer 
Motorfordulatszám közúton: 
1250-2100 min-1

Fő hidraulika Terhelésérzékelős Terhelésérzékelős Terhelésérzékelős Terhelésérzékelős

Szecskázó egység Terménycsatorna standard géptest Terménycsatorna standard géptest Terménycsatorna standard géptest Terménycsatorna standard géptest

Terménytovábbító alkatrészek Kis súrlódású terményáram koncepció Kis súrlódású terményáram koncepció Kis súrlódású terményáram koncepció Kis súrlódású terményáram koncepció

Fő tengelykapcsoló Száraz tengelykapcsoló Száraz tengelykapcsoló Száraz tengelykapcsoló Száraz tengelykapcsoló

Tárcsák száma Egy tárcsa Egy tárcsa Egy tárcsa Egy tárcsa

Fő szíjhajtás Erősített Kevlar betétekkel Erősített Kevlar betétekkel Erősített Kevlar betétekkel Erősített Kevlar betétekkel

Hajtószíj feszítés Aktív, hidraulika nyomással Aktív, hidraulika nyomással Aktív, hidraulika nyomással Aktív, hidraulika nyomással

Fő szíjhajtás, többsoros hajtószíjak Hatsoros hajtószíj Hatsoros hajtószíj Hatsoros hajtószíj Hatsoros hajtószíj

Elektromos rendszer/Elektromos és 
hidraulikus rendszer

Típus/feszültség 12 V 12 V 13 V 12 V

Akkumulátorok/mennyiség/
kapacitás 1 x 174 Amperóra 1 x 174 Amperóra 2 x 174 Amperóra 2 x 174 Amperóra

Generátor 200 Amper 200 Amper 201 Amper 200 Amper

Hidraulikaolaj mennyisége 50 liter 50 liter 50 liter 50 liter

Járószerkezet

Maximális vonulási sebesség
Hidrosztatikus sebességváltóval:  
30 km/h   
ProDrive sebességváltóval: 40 km/h

Hidrosztatikus sebességváltóval:  
30 km/h   
ProDrive sebességváltóval: 40 km/h

Hidrosztatikus sebességváltóval:  
30 km/h   
ProDrive sebességváltóval: 40 km/h

Hidrosztatikus sebességváltóval:  
30 km/h   
ProDrive sebességváltóval: 40 km/h

Hátsó híd típusa opcióként Hidro-mechanikus 4WD Hidro-mechanikus 4WD Hidro-mechanikus 4WD Hidro-mechanikus 4WD

Automata nedves fékrendszer ProDrive sebességváltóval rendelhető ProDrive sebességváltóval rendelhető ProDrive sebességváltóval rendelhető ProDrive sebességváltóval rendelhető

Motorfordulatszám - Vezérlés Opció Opció Opció Opció

Vezetőfülke

Gépvezérlés megoldások

Hozammérés Harvest Monitor opció Harvest Monitor opció Harvest Monitor opció Harvest Monitor opció

Dokumentálás Harvest Doc opció Harvest Doc opció Harvest Doc opció Harvest Doc opció

Terményelemzés HarvestLab opció HarvestLab opció HarvestLab opció HarvestLab opció
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--- --- --- ---

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

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

1100 liter 1100 liter 1500 liter 1500 liter

John Deere John Deere Cummins Cummins

PowerTech PSX 13�5L Károsanyag  
kibocsátás megfelelőség: Tier 4 Final

PowerTech PSX 13�5L Károsanyag  
kibocsátás megfelelőség: Tier 4 Final

Cummins QSK 19 Károsanyag  
kibocsátás megfelelőség: Tier 2

Cummins QSK 19 Károsanyag  
kibocsátás megfelelőség: Tier 2

6135HZ014 6135HZ014 Cummins QSK 19755 Cummins QSK 19831

13,5 liter 13,5 liter 19 liter 19 liter

Soros, 6 Soros, 6 Soros, 6 Soros, 6

Porlasztók és 4 szelep  
hengerenként

Porlasztók és 4 szelep  
hengerenként

Porlasztók és 4 szelep  
hengerenként

Porlasztók és 4 szelep  
hengerenként

113 liter 113 liter 130 liter 130 liter 

Közvetlen Közvetlen Közvetlen Közvetlen

Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi 
kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel 
Motorfordulatszám közúton: 1650 min-1 
Opció: Prodrive, automata sebességváltó, 
differenciálzár (automata és kézi), automata 
nedvestárcsás fékrendszer 
Motorfordulatszám közúton: 1250-2100 min-1

Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi 
kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel 
Motorfordulatszám közúton: 1650 min-1 
Opció: Prodrive, automata sebességváltó, 
differenciálzár (automata és kézi), automata 
nedvestárcsás fékrendszer 
Motorfordulatszám közúton: 1250-2100 min-1

Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi 
kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel 
Motorfordulatszám közúton: 1650 min-1 
Opció: Prodrive, automata sebességváltó, 
differenciálzár (automata és kézi), automata 
nedvestárcsás fékrendszer 
Motorfordulatszám közúton: 1250-2100 min-1

Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi 
kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel 
Motorfordulatszám közúton: 1650 min-1 
Opció: Prodrive, automata sebességváltó, 
differenciálzár (automata és kézi), automata 
nedvestárcsás fékrendszer 
Motorfordulatszám közúton: 1250-2100 min-1

Terhelésérzékelős Terhelésérzékelős Terhelésérzékelős Terhelésérzékelős

Terménycsatorna standard géptest Terménycsatorna széles géptest Terménycsatorna széles géptest Terménycsatorna széles géptest

Kis súrlódású terményáram koncepció Kis súrlódású terményáram koncepció Kis súrlódású terményáram koncepció Kis súrlódású terményáram koncepció

Száraz tengelykapcsoló Száraz tengelykapcsoló Száraz tengelykapcsoló Száraz tengelykapcsoló

Egy tárcsa Egy tárcsa

Erősített Kevlar betétekkel Erősített Kevlar betétekkel Erősített Kevlar betétekkel Erősített Kevlar betétekkel

Aktív, hidraulika nyomással Aktív, hidraulika nyomással Aktív, hidraulika nyomással Aktív, hidraulika nyomással

Hatsoros hajtószíj Nyolcsoros hajtószíj Nyolcsoros hajtószíj Nyolcsoros hajtószíj

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

2 x 174 Amperóra 2 x 174 Amperóra 3 x 174 Amperóra 3 x 174 Amperóra

200 Amper 12 V - 200 Amper & 24 V - xx Amper 200 Amper 200 Amper

50 liter 50 liter 50 liter 50 liter

Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h 
ProDrive sebességváltóval: 40 km/h

Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h 
ProDrive sebességváltóval: 40 km/h

Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h 
ProDrive sebességváltóval: 40 km/h ProDrive sebességváltóval: 40 km/h

Hidro-mechanikus 4WD Hidro-mechanikus 4WD Hidro-mechanikus 4WD Hidro-mechanikus 4WD

ProDrive sebességváltóval rendelhető ProDrive sebességváltóval rendelhető ProDrive sebességváltóval rendelhető ProDrive sebességváltóval rendelhető

Opció Opció Opció Alapkivitel

Harvest Monitor opció Harvest Monitor opció Harvest Monitor opció Harvest Monitor opció

Harvest Doc opció Harvest Doc opció Harvest Doc opció Harvest Doc opció

HarvestLab opció HarvestLab opció HarvestLab opció HarvestLab opció
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Műszaki adatok
MODELL 8100 8200 8300 8400

Szecskahossz szabályozás

Fokozatmentesen szabályozható 
szecskahossz (IVLOC)   
standard
AutoLOC opció - HarvestLab-bal 
együtt

Fokozatmentesen szabályozható 
szecskahossz (IVLOC)   
standard
AutoLOC opció - HarvestLab-bal 
együtt

Fokozatmentesen szabályozható 
szecskahossz (IVLOC)   
standard
 AutoLOC opció - HarvestLab-bal 
együtt

Fokozatmentesen szabályozható 
szecskahossz (IVLOC)   
standard
 AutoLOC opció - HarvestLab-bal 
együtt

Műholdas (GPS) kormányzás vezérlés AutoTrac opció AutoTrac opció AutoTrac opció AutoTrac opció

Betakarító adapterek

Tarlómagasság szabályozás Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció

Fű rendfelszedő adapterek 3,0, 4,0, 4,5 m 3,0, 4,0, 4,5 m 3,0, 4,0, 4,5 m 3,0, 4,0, 4,5 m

Kukorica adapterek --- -- -- ---

Terménycsatorna

Szélesség 686 mm 686 mm 686 mm 686 mm

Szecskahossz

Tartomány

40 kés: 7-26 mm (0�275-1�0 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
48 kés: 6-22 mm (0�24-0�87 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
56 kés: 5-19 mm (0�20 - 0�75 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben

40 kés: 7-26 mm (0�275-1�0 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
48 kés: 6-22 mm (0�24-0�87 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
56 kés: 5-19 mm (0�20 - 0�75 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben

40 kés: 7-26 mm (0�275-1�0 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
48 kés: 6-22 mm (0�24-0�87 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
56 kés: 5-19 mm (0�20 - 0�75 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
64 kés: 3-15 mm (0�12-0�59 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben

40 kés: 7-26 mm (0�275-1�0 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
48 kés: 6-22 mm (0�24-0�87 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
56 kés: 5-19 mm (0�20 - 0�75 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben 
64 kés: 3-15 mm (0�12-0�59 in�) 
szecskahossz / 1 mm-es (0�04 in�) 
lépésekben

Behordó rendszer/Behúzó hengerek

Behúzó henger váz nyitás Kihajtható, 37-45 fok (szög) Kihajtható, 37-45 fok (szög) Kihajtható, 37-45 fok (szög) Kihajtható, 37-45 fok (szög)

Négy Négy Négy Négy

Fémérzékelő Standard, Kőérzékelő opció Standard, Kőérzékelő opció Standard, Kőérzékelő opció Standard, Kőérzékelő opció

Szélesség, elöl 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm

Standard behúzó henger hajtás
Hidraulikus behúzó henger hajtás 
IVLOC standard Fokozatmentes 
adapter fordulatszám standard

Hidraulikus behúzó henger hajtás 
IVLOC standard Fokozatmentes 
adapter fordulatszám standard

Hidraulikus behúzó henger hajtás 
IVLOC standard Fokozatmentes 
adapter fordulatszám standard

Hidraulikus behúzó henger hajtás 
IVLOC standard Fokozatmentes 
adapter fordulatszám standard

Opciós behúzó henger hajtás --- --- --- ---

Szecskázódob

Típus Dura-Drum szecskázódob Dura-Drum szecskázódob Dura-Drum szecskázódob Dura-Drum szecskázódob

Szecskázódob szélesség 680 mm 680 mm 680 mm

Szecskázódob átmérő 668 mm 668 mm 668 mm

Fordulatszám névleges 
motorfordulaton 1100 min-1 1100 min-1 1100 min-1 / 1200 (opció) 1100 min-1 / 1200 (opció)

Rendelhető késtípusok (terményhez) Egyenes - fű Görbe - kukorica Egyenes - fű Görbe - kukorica Egyenes - fű Görbe - kukorica

Kések száma 40 - 48 - 56 40 - 48 - 56 40 - 48 - 56 - 64 40 - 48 - 56 - 64

Késélező rendszer

Visszaforgatással Van Van Van Van

Automatán a fülkéből Van, a fülkéből Van, a fülkéből Van, a fülkéből Van, a fülkéből

Visszaforgatással Alapkivitel Alapkivitel Alapkivitel Alapkivitel

Visszaforgatási fordulatszám --- --- --- ---

Szemroppantó egység

Típus Bordás henger Bordás henger Bordás henger Bordás henger

Gyorsan cserélhető Gyorscserés szemroppantó - be-/
kihajtható

Gyorscserés szemroppantó - be-/
kihajtható

Gyorscserés szemroppantó - be-/
kihajtható

Gyorscserés szemroppantó - be-/
kihajtható

Bordás henger (szemroppantó)

Kukorica, hengerbordák száma 
(fordulatszám eltérés) 118 [24 % / 32 %] 118 [24 % / 32 %] 118 [24 % / 32 %] 118 [24 % / 32 %]

Teljes növény, hengerbordák száma 
(fordulatszám eltérés) 178 [32 %] 178 [32 %] 178 [32 %] 178 [32 %]

Cirok, hengerbordák száma 
(fordulatszám eltérés) 238 [32 %] 238 [32 %] 238 [32 %] 238 [32 %]

Súly 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 

Tárcsás típus (KernelStar 
szemroppantó)

Tárcsák száma (felső/alsó) 15/14 + 2*1/2 15/14 + 2*1/2 15/14 + 2*1/2 15/14 + 2*1/2

Tárcsák átmérője 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Súly 380 kg 380 kg 380 kg 380 kg

Kidobó ventilátor

Ventilátor átmérő / Szélesség 560 / 540 mm 560 / 540 mm 560 / 540 mm 560 / 540 mm

Lapátok száma 10 10 10 10

Fordulatszám [min-1] 1800 1800 1800 1800

Kidobó torony

Elforgatás 210° 210° 210° 210°
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Fokozatmentesen szabályozható szecskahossz 
(IVLOC) standard
AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt

Fokozatmentesen szabályozható szecskahossz 
(IVLOC) standard
AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt

Fokozatmentesen szabályozható szecskahossz 
(IVLOC) standard
AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt

Fokozatmentesen szabályozható szecskahossz 
(IVLOC) standard
AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt

AutoTrac opció AutoTrac opció AutoTrac opció AutoTrac opció

Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció

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

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

686 mm 856 mm 856 mm 856 mm

40 kés: 7-26 mm (0�275-1�0 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
48 kés: 6-22 mm (0�24-0�87 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
56 kés: 5-19 mm (0�20 - 0�75 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
64 kés: 3-15 mm (0�12-0�59 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben

40 kés: 7-26 mm (0�275-1�0 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
48 kés: 6-22 mm (0�24-0�87 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
56 kés: 5-19 mm (0�20 - 0�75 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
64 kés: 3-15 mm (0�12-0�59 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben

40 kés: 7-26 mm (0�275-1�0 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
48 kés: 6-22 mm (0�24-0�87 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
56 kés: 5-19 mm (0�20 - 0�75 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
64 kés: 3-15 mm (0�12-0�59 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben

40 kés: 7-26 mm (0�275-1�0 in�) 
szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
48 kés: 6-22 mm (0�24-0�87 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
56 kés: 5-19 mm (0�20 - 0�75 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben 
64 kés: 3-15 mm (0�12-0�59 in�) szecskahossz / 
1 mm-es (0�04 in�) lépésekben

Kihajtható, 37-45 fok (szög) Kihajtható, 37-45 fok (szög) Kihajtható, 37-45 fok (szög) Kihajtható, 37-45 fok (szög)

Négy Négy Négy Négy

Standard Kőérzékelő opció Standard Kőérzékelő opció Standard Kőérzékelő opció Standard Kőérzékelő opció

660 mm 830 mm 830 mm 830 mm

Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC 
standard Fokozatmentes adapter fordulatszám 
standard

Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC 
standard Fokozatmentes adapter fordulatszám 
standard

Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC 
standard Fokozatmentes adapter fordulatszám 
standard

Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC 
standard Fokozatmentes adapter fordulatszám 
standard

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

Dura-Drum szecskázódob Dura-Drum szecskázódob Dura-Drum szecskázódob Dura-Drum szecskázódob

680 mm 850 mm 850 mm 850 mm

670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

1100 min-1 / 1200 (opció) 1100 min-1 / 1200 (opció) 1100 min-1 / 1200 (opció) 1100 min-1 / 1200 (opció)

Egyenes - fű Görbe - kukorica Egyenes - fű Görbe - kukorica Egyenes - fű Görbe - kukorica Egyenes - fű Görbe - kukorica

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

Van Van Van Van

Van, a fülkéből Van, a fülkéből Van, a fülkéből Van, a fülkéből

Alapkivitel Alapkivitel Alapkivitel Alapkivitel

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

Bordás henger Bordás henger Bordás henger Bordás henger

Gyorscserés szemroppantó - be-/kihajtható Gyorscserés szemroppantó - be-/kihajtható Gyorscserés szemroppantó - be-/kihajtható Gyorscserés szemroppantó - be-/kihajtható

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

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

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

320 kg 360 kg 360 kg 360 kg 

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

240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

380 kg 420 kg 420 kg 420 kg

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

10 10 10 10

1800 1800 1800 1800

210° 210° 210° 210°
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A minimális vonulási szélesség 3 m 710/75R42 méretű 
gumikkal felszerelt standard géptest esetén (8100-8500)� 
Ugyanezen gumimérettel a szélesség 3,1 méterre nő széles 
géptest esetén (8600-8800)

Műszaki adatok

Gumiabroncsok Szélesség/m

Standard 8100-8500 Széles 8600-8800

710/75R42 3,0 3,1

800/70R38 3,2 3,29

900/60R42 3,49 3,49

MODELL 8100 8200 8300 8400

Kinyúlás a középvonaltól (opció) 4,73 (5,87, 6,71) m 

Karbantartás

Gép

Első gumiabroncsok 710/70R42 710/70R42 710/70R42 710/70R42

Hátsó gumiabroncsok 620/60R30 620/60R30 620/60R30 620/60R30

Vonulási hossz (adapter nélkül) 6,5 m 6,5 m 6,5 m 6,5 m

Vonulási szélesség (adapter nélkül) 3-3,5 m 3-3,5 m 3-3,5 m 3-3,5 m

Vonulási magasság (fülketetőig) 3,89 m 3,89 m 3,89 m 3,89 m

Üzemi magasság (maximum) Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m

Hozzávetőleges súly 
(adapter nélkül) --- --- --- ---

3,00 m

3,10 m
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8500 8600 8700 8800

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

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

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

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

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

Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m

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

4,73 m 6 or 8 row

5,87 m 10 row

6,71 m 12 row

Kidobó torony toldatok rendelhetők, így Ön optimális kidobási 
távolságot tud beállítani nagyméretű, sorfüggetlen adapterek 
használata esetén� A leghosszabb, 12-soros toldat vége 
automatikusan becsukódik a biztonságos szállításhoz�

Hosszú, lapos kidobó toronyvég is rendelhető fedett pótkocsik 
pontosabb töltéséhez. A részletekért érdeklődjön a 
márkaképviselőnél.



„A legjobb döntéshez vegye igénybe hitelkonstrukcióinkat“ 
A Kite Zrt. finanszírozási ajánlatok választékával áll a rendelkezésére. Az Ön vállalkozásának megfelelő ajánlatok tekintetében keresse a Kite Zrt-t. 

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. 
A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t.  
A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast 
ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei. JohnDeere�com YY
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