TRACTOARELE SERIA 5G PENTRU
CULTURI DE EXCEPȚIE
PRODUCTIVITATE ȘI CONFORT LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
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FĂRĂ
COMPROMIS
Podgoriile și livezile sunt domenii agricole cu cerințe
speciale. Acestea necesită echipamente dedicate,
cu caracteristici de productivitate foarte specifice.

De aceea punem la dispoziție tractoarele Seria 5G,
pentru culturi cu valoare ridicată, proiectate pentru
a oferi cele mai bune performanțe pentru cele mai
importante lucrări. Tractoarele John Deere Seria 5G
au un impact redus asupra solului, un consum redus
de carburant și dispun de puterea și funcționalitatea
necesare pentru a răspunde unei game diversificate
de activități agricole.

CU P R IN S
Introducere�����������������������������������������������������������������2
Gama de produse��������������������������������������������������������4
Informații generale������������������������������������������������������8
Cabină și comenzi������������������������������������������������������10
Confort sporit�����������������������������������������������������������12
Motoare�������������������������������������������������������������������13
Transmisii������������������������������������������������������������������14
Sistem hidraulic���������������������������������������������������������16
Bară de tractare și priză de putere������������������������������18
Specificații����������������������������������������������������������������20

3

Tractoarele Seria 5G, pentru culturi cu valoare
ridicată: Tehnologie agricolă perfect adaptată
mediului de lucru.
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FERMA DVS.
ESTE SPECIALITATEA
NOASTRĂ
Seria 5G este una dintre cele mai diversificate game de
tractoare pentru culturi cu valoare ridicată de pe piață.
Este ușor să găsiți tractorul potrivit pentru activitatea dvs.

Cu o lățime maximă de 2,2 m și centrul de greutate foarte coborât, noua serie
5GF este ideală pentru lucrări agricole în vie și livadă, este foarte stabilă
pe suprafețe înclinate și este ideală pentru lucrul cu implemente montate
frontal. Seria 5GF standard este foarte potrivită pentru livezile prevăzute cu
distanță mare între rânduri. Cea mai potrivită pentru livezile cu înălțime mică
și podgoriile de tip pergolă este seria 5GL cu cabină cu profil jos, disponibilă
cu motorizare de până la 100 CP și transmisie PowrReverser. Modelele
înguste ale seriilor 5GF și 5GN sunt proiectate pentru livezi și podgorii cu
distanță mică între rânduri, iar seria 5GV și noua serie 5GN (cabină îngustă)
sunt perfecte pentru podgoriile cu distanțe foarte mici între rânduri.

Seria 5GF este disponibilă și cu
post deschis al operatorului
(OOS).

5G F P E N T R U L I V E Z I Î N T IN S E

5G F

3.000-6.000 mm

2.500-3.000 mm

Perfectă pentru livezile cu distanță
mare între rânduri

Perfectă pentru livezi și toate tipurile
de activități
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5G N

5G N (C A B IN Ă Î N G U S TĂ)

5GV

2.000-2.500 mm

2.000-2.500 mm

2.000 mm

Pentru activitățile din podgoriile
cu distanțe mari între rânduri

Pentru activitățile din podgoriile
cu distanțe mici între rânduri

Ideală pentru viile cu distanțe
mici între butuci

1.900 mm

5G L CU C A B IN Ă (N)

1.900 mm

5G L (N)

1.900 mm

5G L (F)

2.500-3.000 mm

2.000-3.000 mm

2.000-3.000 mm

Alegerea optimă pentru podgoriile
de tip pergolă

Perfectă pentru livezile cu înălțime
mică sau podgoriile de tip pergolă

Cabina cu profil jos oferă
protecție pentru frunzișul coborât

N O U Î N G A M A D E M O D E L E 5G
Lățimea suplimentară și centrul de greutate
coborât al seriei 5GF asigură performanțe
consecvente pe suprafețe înclinate și în timpul
lucrului cu echipamente montate frontal.
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SPECIAL PROIECTATE PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ
Tractoarele John Deere Seria 5G sunt proiectate pentru culturi cu valoare
ridicată. În timp ce multe funcții sunt disponibile în echiparea standard
a tuturor modelelor, puteți adapta seria 5G în funcție de condițiile de lucru
specifice, prin comandarea echipamentelor opționale pe care le doriți –
acestea se integrează perfect pe tractorul dvs.

3 | G AMĂ DE TR ANSMISII
VER SATILE

4 | SISTEM HIDR AULIC
PERFORMAN T

Comandați trasmisia potrivită
mediului de lucru, inclusiv
varianta premium 24F/12R
PowrReverser, disponibilă
pentru toate modelele seriei 5G.

Forță hidraulică maximă de
126 l/min, până la 4 SCV EH,
joystick electronic și comenzi
intuitive.

*Pornind de la seria 5GF, cu pneuri 280/70 R18

5 | PU TERE SUPLIMEN TAR Ă

6 | DEPL A SARE MAI LINĂ

Managementul Inteligent al
Puterii (IPM - opțional) sporește
performanțele prizei de putere, cu
un plus de 5 CP pentru modelele de
105 CP și de 10 CP pentru modelele
de 90 CP. Disponibil numai pentru
tractoarele seria 5GF, 5GN și 5GV.

Puntea față cu suspensie
minimizează șocurile și vibrațiile
transmiei, pentru o deplasare mai
confortabilă și în condiții de stres
redus.
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3,38 M
R A Z Ă DE
BR AC A J*

Ce obțineți atunci când scurtați
lungimea unui tractor și-i măriți
unghiul de direcție? Exact,
manevrabilitate îmbunătățită și rază de
bracaj foarte redusă – calități pe care
le veți aprecia la seria 5G.

1 | MO T ORIZ ĂRI ADAP TATE
ÎN FUNC ȚIE DE AC TIVITATE
Toate modelele seriei 5G sunt
propulsate de motoarele compacte
cu 4 cilindri, de 3,4 litri, Etapa III B,
cu puteri cuprinse între 75 CP
și 110 CP, cu Managementul
Inteligent al Puterii (IPM).

2 | C ABINĂ REPROIEC TATĂ
Cu o ergonomie îmbunătățită și
spațiu din belșug, modelele seriei
5GV și 5GN sunt disponibile
acum cu cabină îngustă, iar seria
5GL este disponibilă în varianta
cu cabină joasă.

7 | R A Z Ă DE BR AC A J MAI
REDUSĂ

8 | IN TERVAL DE SERVICE
PRELUNGIT

9 | CONFIGUR AȚIE NOUĂ
A COMENZ ILOR

Cu o lungime totală redusă și un
unghi de direcție mărit, de până la
43°, seria 5G este foarte rapidă.

Intervalele de service pentru
uleiul hidraulic au fost extinse la
750 de ore, pentru disponibilitate
maximizată și reducerea costurilor
de întreținere.

Noua consolă din partea dreaptă
dispune de acționare ergonomică,
și intuitivă pentru funcțiile
tractorului– acum cu un raport
optimizat al manetei și o cursă mai
mică a brațului, pentru o utilizare
foarte ușoară a SCV.
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CONFORT ȘI SĂNĂTATE
Ținând cont de dimensiunile compacte ale modelelor
din seria 5G, cabina este foarte confortabilă,
încăpătoare și aerisită. Acest lucru nu este o
coincidență.

Cabina seriei 5G este ermetică și presurizată, pentru a nu permite
pătrunderea prafului și murdăriei. Astfel, puteți respira în voie și menține
o productivitate sporită pe toată durata zilei – în acest scop am fost atenți
și la cele mai mici detalii: De la reglajul schimbătorului de viteze până
la pedala de accelerație și de la maneta de schimbare a gamei până la
tunelul de transmisie, forma și poziția fiecărui element a fost proiectată
cu atenție, astfel încât operatorul să poată manevra cu maximă ușurință
tractoarele din seria 5G. Dacă la toate acestea adăugăm vizibilitatea
excelentă în toate direcțiile, înțelegeți de ce fermierii din lumea întreagă,
ce dețin culturi cu valoare ridicată, apreciază cabina tractoarelor seria 5G.

Modelele seriilor 5GF
și 5GL sut disponibile în
varianta cu post deschis
al operatorului (OOS).
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Proiectate pentru
confortul opertatorului:
scaunul nou, mai mare,
reglabil în înălțime, cu
suspensie pneumatică
și volanul reglabil pe
2 direcții.

1.300 mm

C A B IN Ă Î N G U S TĂ P E N T R U P O D G O R II
S E R IIL E 5GV Ș I 5G N
Disponibilă până acum numai pentru tractoarele seria
5GV, această cabină cu o lățime puțin mai mare de 1 m
poate fi comandată și pentru tractoarele seria 5GN,
de înaltă performanță.

C A B IN Ă CU Î N Ă LȚ IM E R E D U S Ă
P E N T R U S E R I A 5G L
Această cabină este singura din segmentul său
omologată din fabrică cu înălțime redusă, care
nu necesită protecție suplimentară la rostogolire.
Astfel, datorită înălțimii reduse, activitățile în livezile
cu pomi foarte joși pot fi efectuate în condiții
de confort și siguranță.

STRES REDUS
În ce se transformă toate șocurile și vibrațiile la
care sunteți expus pe durata unei zile lungi de lucru
în cabină? În stres. Și oboseală. Nu aveți nevoie
de acest lucru.

Din fericire, există o soluție împotriva stresului: îndepărtarea sursei
acestuia. Tractoarele din seriile 5GF, 5GN și 5GV pot fi comandate
cu punte față cu suspensii, disponibilă opțional, care poate fi
activată de la comenzile amplasate ergonomic în cabină. Dacă pe
lângă toate acestea comandați și scaunul mai mare, cu supensie
pneumatică, ziua de lucru în cabină devine și mult mai plăcută.

CONFORTUL
PE CARE ÎL
A P R EC I AȚ I
Puntea față John Deere
fiabilă, cu suspensii,
minimizează șocurile
și vibrațiile, pentru
a asigura o deplasare
confortabilă și relaxantă.
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PUTERE MARE
ÎN FORMAT MIC
Motorul de 3,4 litri Stagiul III B oferă putere, cuplu
sporite și intervale de service prelungite, într-un
format compact, cu 4 cilindri, care ne-a permis
să facem tractorul mai mic, pentru a-l face mai
manevrabil.

CU M PĂ R AȚ I 9 0 C P, U T IL I Z AȚ I 10 0
Injecția electronică și funcția opțională de Management Inteligent al
Puterii (IPM) contribuie la sporirea puterii și a cuplului motor. Sunt
disponibile variante de 75 CP, 90 CP (+10 CP IPM) și 105 CP (+5 CP cu
IPM). Încadrarea în standardul de conformitate pentru etapa III B se
realizează cu ajutorul sistemului de recirculare a gazelor de evacuare
(EGR), care include un filtru de particule diesel (DPF) și un catalizator de
oxidare diesel (DOC).

N U T R E B U IE S Ă A DĂU G AȚ I N IM I C
Beneficiați de performanțele motorului diesel și respectați standardele
de emisii etapa III B, fără aditivi. Cu ajutorul recirculării gazelor
de eșapament răcite (EGR), răcitorului aerului de admisie și filtrului
de particule diesel (DPF).
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PUTERE PE MĂSURA
ACTIVITĂȚII
Aplicațiile diferite necesită niveluri diferite de
performanță, așadar fiecare tractor seria 5G oferă
o gamă de patru transmisii extrem de eficiente.

Toate transmisiile dispun de trepte de viteză complet sincronizate,
cu patru trepte în fiecare gamă. Sistemul 24F/24R dispune de comutare
electrohidraulică între gamele de trepte Hi-Lo, asigurând o schimbare
servoasistată și lină a tuturor treptelor de mers înainte, pentru
o tracțiune neîntreruptă. Transmisia premium PowrReverser 24F/12R
poate fi comandată acum pentru toate tractoarele seria 5G.

S C H IM B A R E A V I T E Z E L O R
FĂ R Ă A C Ă L C A P E DA L A D E
AMBREIA J
Schimbătorul de viteze vă permite să vă
odihniți mâinile și picioarele, cu ajutorul
funcției de debreiere la trecerea între gamele
de trepte Hi-Lo, care asigură schimbarea
lină și comodă a treptelor de viteze –
cu o singură mână.

E R G O N O M IE P E R F EC TĂ
Comenzile de pe consola din dreapta sunt
grupate logic și funcțional, pentru o utilizare
cât mai intuitivă posibil. Configurația
comenzilor a fost optimizată suplimentar,
pentru confort maxim, în special la
acționarea SCV.
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Întoarceri perfecte și ușoare
la capăt de rând cu noul sistem
opțional pentru unghiul de
direcție. Dispune de un senzor
care deconectează tracțiunea
pe roțile din față atunci când
acestea sunt bracate, pentru
a permite rularea mai ușoară
în curbele strânse.

P OWR R E V E R S E R

T R A N S M I S IE 24 F/12R

Reproiectată pentru tractoarele din
seriile 5GF, 5GN și 5GV, transmisia
PowrReverser cu acționare electrică
vă permite să schimbați direcția de
deplasare printr-o mișcare a degetului,
fără să trebuiască să dați drumul
volanului sau să apăsați ambreiajul.

Transmisia PowrReverser este disponibilă
în varianta premium 24F/12R. Butonul
de debreiere are o poziție convenabilă,
pe maneta schimbătorului de viteze,
pentru a schimba ușor treptele
de viteză din mers.

VITEZA ÎN MODUL DE
AVA N S L E N T
Tractoarele seria 5G cu transmisie
PowrReverser 24F/24R sau 24F/12R
dispun de o funcție de avans lent
cu viteză redusă/cuplu ridicat, pentru
activitățile care necesită o viteză
de deplasare foarte redusă.
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SISTEM HIDRAULIC
PERFORMANT
Performanțele de ridicare impresionante stau la baza
funcționalității și puterii tractorului Seria 5G.

F U N C Ț I O N A L I TAT E P E N T R U T OAT E IN S T R U M E N T E L E
Gestionarea acestei puteri este suplimentată de o gamă de opțiuni premium pentru
sistemul hidraulic: de la 2 SCV mecanice, până la 4 SCV electro-hidraulice, control cu
joystick și o a treia pompă, care sporește debitul hidraulic până la 126 l/min. Tractoarele
Seria 5G sunt pregătite să utilizeze orice tip de instrument hidraulic utilizat în aplicațiile
pentru livezi și podgorii.

OPȚIUNI DE POMPE
H ID R AU L I C E

F O R ȚĂ D E F R Â N A R E
S U P L IM E N TA R Ă

Tractoarele Seria 5G pot fi echipate cu până
la 3 pompe, generând un debit maxim de
126 l/min, pentru un răspuns mai rapid al
accesoriilor și acționarea implementelor mai
grele. Eficiența intrinsecă a sistemului
hidraulic John Deere menține un debit ridicat
și în condiții dificile, la presiune ridicată.

Când trageți sarcini mai mari, frâna hidraulică
a remorcii, cu selectare automată, asigură
performanțe de frânare ridicate, pentru
a permite oprirea rapidă și în siguranță
a remorcii. Aceasta detectează remorcile
cu 2 punți sau remorcile vechi, cu o singură
punte, și selectează automat setările
corespunzătoare.
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F U N C Ț I O N A R E A E L EC T R O H ID R AU L I C Ă A S C V
Toate comenzile sunt grupate logic,
cu manete noi, pentru o utilizare ușoară
și intuitivă, inclusiv acționarea ușoară
a SCV EH.

2

1

1 | Comandă cu joystick
2 | Comenzi hidraulice pentru debit și timp
3 | Comenzi electro-hidraulice SCV

3
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PRIZĂ DE PUTERE
CU PERFORMANȚE
ÎMBUNĂTĂȚITE
Din punct de vedere al performanțelor prizei de putere,
sistemele de transmisie ale tractoarelor seria 5G sunt de
neegalat. Priza de putere față electro-hidraulică, integrată
complet, este acționată de la buton, iar în situații de
transport, prizele de putere opționale, cu acționare de la sol,
asigură tracțiune suplimentară, furnizând putere și cuplu
pentru a antrena roțile unei remorci.

CONTROL UȘOR AL PRIZEI
DE PUTERE
Control comod din cabină al prizelor
de putere față și spate, cu ajutorul
comenzilor electro-hidraulice.

19

OP ȚIUNI - PRIZĂ DE PUTERE
Ș I B A R Ă D E T R AC TA R E

FAC E Ț I M A I M U LT E
CU S E R I A 5G

Bara de tractare față integrată sporește
funcționalitatea tuturor tractoarelor din
seriile 5GF, 5GN sau 5GL, iar priza de putere
față, disponibilă opțional, cu o turație
de funcționare de 1.000 rpm, vă permite
să acționați și implemente mai grele.

Îmbunătățiți funcționalitatea
seriei 5G și comandați opțional
o priză de putere față și o bară
de tractare față, pentru
implemente montate frontal.
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S P EC IF I C AȚ II

UNITATE

5075GV

5090GV

5075GN

5090GN

5105GN

5075GF

5090GF

5105GF

5075GL

5090GL

5100GL

cp

73

91

73

91

105

73

91

105

73

91

100

kW

54

67,1

54

67,1

77

54

67,1

77

54

67,1

74,6

cp

74,7

92,3

74,7

92,3

105

74,7

92,3

105

74,7

92,3

101,5

kW

55

67,9

55

67,9

77

55

67,9

77

55

67,9

74,6

Putere nominală (97/68CE)
cu Managementul
Inteligent al Puterii (IPM)

cp

n.a.

96,3

n.a.

96,3

105

n.a.

96,3

105

n.a.

n.a.

n.a.

kW

n.a.

70,8

n.a.

70,8

77

n.a.

70,8

77

n.a.

n.a.

n.a.

Putere maximă (97/68CE)
cu Managementul
Inteligent al Puterii (IPM)

cp

n.a.

101,5

n.a.

101,5

111,5

n.a.

101,5

111,5

n.a.

n.a.

n.a.

kW

n.a.

74,6

n.a.

74,6

82

n.a.

74,6

82

n.a.

n.a.

n.a.

Interval de putere
constantă
Creștere cuplu

rpm

400

400

400

400

300

400

400

300

400

400

300

%

39

31

39

31

26

39

31

26

39

31

29

Cuplu la 1.000 rpm

Nm

258

325

258

325

373

258

325

373

258

325

372

Cuplul maxim

Nm

312

366

312

366

403

312

366

403

312

366

401

PERFORMANȚE MOTOR
97/68CE (FĂRĂ VENTILATOR)
Putere nominală
(97/68CE)
Putere maximă (97/68CE)

SPECIFICAȚII MOTOR
Turație nominală

rpm

2.300

Tip motor

FPT F34

Aspirație

Turbosuflantă cu supapă de evacuare cu răcitor de aer de alimentare și gaze de evacuare răcite extern

Cilindri și cilindree

4/3,4 l

Număr de supape pe
cilindru
Sistem de răcire
și antrenare ventilator
Sistem de injecție
și control al carburantului
Tip post-tratare
Alezaj și cursă

2
Sistem de răcire cu acționare cu ambreiaj vâscos a ventilatorului în funcție de temperatură
Sistem CommonRail de înaltă presiune, cu presiune de injecție până la 1.600 bari
Catalizator de oxidare diesel (DOC) și filtru de particule diesel (DPF)
mm

99 / 110

Raport de compresie

1:17

Interval schimb ulei de
h
motor
REZERVOR DE CARBURANT

500

Capacitate de bază
rezervor de carburant
Rezervor auxiliar de
carburant
Capacitate rezervor de
carburant cu rezervor de
carburant suplimentar
Capacitate rezervor de
carburant cu priză de
putere față
Capacitate rezervor de
carburant cu priză de
putere față și rezervor de
carburant suplimentar
OPȚIUNI TRANSMISIE
PowrReverser 24F/12R,
EH Hi-Lo, 0,5 - 40 km/h
24F/24R cu inversor
mecanic, Hi-Lo mecanic,
0,5 - 40 km/h
12F/12R cu inversor
mecanic, 1,4 - 30 km/h,
4WD
12F/12R cu inversor
mecanic, 1,4 - 30 km/h,
2WD

l

73

l

n.a.

30

n.a.

n.a.

103

n.a.

n.a.

54

52

n.a.

84,0

n.a.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n.a.

n.a.

n.a.

x

x

x

x

x

x

x

x

n.a.

n.a.

n.a.
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UNITATE

5075GV

5090GV

5075GN

5090GN

5105GN

5075GF

5090GF

5105GF

5075GL

5090GL

5100GL

SISTEM HIDRAULIC
Tip sistem
Pompă de bază – debit pe
minut la turație nominală
A doua pompă de bază –
debit pe minut la turație
nominală
A treia pompă
opțională – debit pe minut
la turație nominală
Număr maxim SCV

Sistem hidraulic cu centru deschis
l

29,8

29,8

29,8

29,8

l

66,8

66,8

66,8

66,8

l

29,8

29,8

29,8

29,8

Număr maxim de cuple
SCV spate
Număr maxim de cuple
SCV mijloc
PUNTE FAȚĂ

4

4

4

3

7-9

7-9

7-9

7

0-7

0-7

0-7

n.a.

2WD

x

x

x

x

x

x

x

x

n.a.

n.a.

n.a.

4WD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4WD suspendată

x

x

x

x

x

x

x

x

n.a.

n.a.

n.a.

TIRANT ÎN 3 PUNCTE – SPATE
Categorie

I
Capacitate max. de
kN
ridicare la punctul de
cuplare
Capacitate max. de
kN
n.a.
ridicare la punctul de
cuplare, cu cilindru de
ridicare suplimentar
TIRANT ÎN 3 PUNCTE – FAȚĂ – CAPACITATE DE RIDICARE
Categorie
Capacitate max. de
ridicare la punctul de
cuplare
PRIZĂ DE PUTERE SPATE

I/II

30,4

n.a.
kg

540 / 1.000
Turație motor la turații
nominale priză de putere
(priză de putere spate
540/540E/1.000)
PRIZĂ DE PUTERE FAȚĂ

I/II

30,4

n.a.

II

n.a.

2.200

Tip ambreiaj
540/540E

I/II
25,4

x

x

x

x

1.650

Simplu disc, uscat/multi disc, în baie de ulei (numai pentru 24F/12R PR)
x
x
x

rpm

x

1.938 / 1.648 / 1.962

Tip

n.a.

Cuplare electro-hidraulică

Caneluri

n.a.
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DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI

UNITATE

5GV

5GN

5GF

VERSIUNE
5GF LATĂ

5GL IOOS
(LĂȚIME F)
2.075

CABINĂ 5GL
(LĂȚIME N)
2.085

5GL IOOS
(LĂȚIME N)
2.085

Ampatament 4WD

mm

2.148

Lungime totală, inclusiv bara de tractare și
fără greutate de bază în față
Lungime totală, inclusiv suportul pentru
greutatea față, greutățile față, bara de
tractare
Înălțime de la centrul punții spate la partea
superioară a pavilionului
Înălțime de la centrul punții față la partea
superioară a structurii ROPS
Gardă la sol 4WD min. – max.

mm

3.857

mm

4.283

4.340

4.240

4.340

mm

1.830

n.a.

1.382

n.a.

mm

1.952

1.987

n.a.

1.987

mm

207 - 324

239 - 326

243 - 330

236 - 336

229 - 304

180 - 300

225 - 300

Lățime totală spate 4WD min. – max.

mm

991 - 1.676

1.257 - 1.822

1.303 - 1.951

până la 2.194

1.376 - 1.829

1.284 - 1.791

1.246 - 1.776

Greutate totală 2WD OOS

kg

n.a.

n.a.

2.675

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Greutate totală 2WD cu cabină

kg

2.655

2.715

2.775

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Greutate totală 4WD OOS

kg

n.a.

n.a.

2.935

3.025

2.830

n.a.

2.670

Greutate totală 4WD cu cabină

kg

2.915

2.975

3.035

3.125

n.a.

2.815

n.a.

Greutate maximă admisă (2WD/4WD)

kg

4.100/4.100

4.200/4.400

4.200/4.400

-/4.400

-/4.200

-/4.200

-/4.200

3.959

NOTHING RUNS
LIKE A DEERE
Probabilitatea este foarte mare ca, atunci când aveți nevoie de noi,
să aveți nevoie de noi imediat. Pentru sfaturi, pentru rezolvarea unei
probleme sau pentru a comanda o piesă de schimb. Contactați-ne și vă
vom pune la dispoziție tehnicieni instruiți în fabrică, pregătiți să vină să
vă ajute și care utilizează exclusiv produse și piese originale John Deere.
Planurile complexe de întreținere PowerGard sunt concepute pentru
maximizarea disponibilității echipamentelor și reducerea costurilor
de exploatare. Acesta este angajamentul nostru pentru liniștea dvs.
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Acest text a fost realizat pentru o circulaţie la nivel mondial. Deşi sunt oferite
informaţii generale, imagini şi descrieri, unele ilustraţii şi texte pot include finanţare,
credite, asigurări, opţiuni pentru produse şi accesorii ce nu sunt disponibile în toate
regiunile. Vă rugăm să contactaţi reprezentantul dumneavoastră local pentru mai
multe detalii. John Deere îşi rezervă dreptul de a schimba specificaţiile şi designul
produselor descrise în acest text fără o înştiinţare anterioară. Combinația de culori
verde cu galben, logo-ul ce reprezintă căprioara în salt și marca scrisă JOHN DEERE
sunt mărci înregistrate ale Deere & Company.

