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Seria 5M este apreciată pentru extraordinarul său 
raport preț-calitate. Renumitele sale caracteristici 
de performanță, simplitatea tehnologiei Diesel Only 
și fi abilitatea de neegalat au transformat-o în cea 
mai aprecită serie a noastră din segmentul 75-115 CP. 
Noul 5M aduce un set nou-nouț de comenzi și de 
caracteristici pentru mai multă putere și pentru 
oexploatare mai efi cientă ca niciodată. Noul 5M duce 
la bun sfârșit orice sarcină.
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EfEctuați oricE 
lucrarE 
Mai binE.
InformațII generale

Deși veți aprecia îmbunătățirile fundamentale pe care le-am adus 
Seriei 5M, un lucru rămâne neschimbat: versatilitatea fără egal  
a acestor tractoare. Indiferent ce faceți, aceste tractoare robuste, 
compacte, optimizate pentru încărcare frontală merg oriunde,  
tractează orice și ridică totul.

1  |  P u t E r E 
 
Motor John Deere cu cilindree 
mare, de 4,5 l, ce funcționează 
exclusiv pe motorină (Diesel Only), 
cu un nou model de 90 CP.

3  |  S i S t E M u l 
h i d r au l i c 
 
Flux hidraulic puternic, de 70 l/min, 
trei SCV-uri independente și tirant 
frontal.

2  |  P E r fo r M a n ță 
 
Capacitate de ridicare sporită, 
de 4,4 t, sarcină utilă mai mare, 
de 7,5 t, și o rază de întoarcere 
mai strânsă, de 4,3 m.

4  |  u ș u r i n ță  î n 
u t i l i z a r E 
 
Transmisie mecanică simplă, buton 
de debreiere în bază și modulare 
PowrReverser.

6  |  V E r S at i l i tat E 
 
Noi încărcătoare frontale 
John Deere Seria R, joystick  
cu GSS, suspensii pentru 
încărcătorul frontal și o nouă 
capotă joasă.

5  |  a da P ta b i l 
 
IOOS/Cabină și tracțiune pe două 
roți (2WD) sau integrală (4WD), 
inversor și regim Hi-Lo pentru 
adaptarea lină a vitezei și pentru 
mod superlent.
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Cabina generoasă a Seriei 5M 
stabileşte noi standarde în clasa 
sa datorită confortului deosebit, 
spaţiului amplu, ergonomiei 
optimizate şi vizibilităţii panoramice 
excelente. Versiunea cu post de 
lucru deschis oferă același nivel de 
confort și perfecțiune ergonomică.

9  |  E r g o n o M i E 
 
Mai confortabil ca niciodată, 
cu dispozitive de comandă 
actualizate și un nou tablou de 
bord, luminos și atractiv.

7  |  f i a b i l i tat E 
 
Design robust al cadrului turnat, 
pentru fiabilitate de renume 
mondial.

8  |  c o n fo r t 
 
Cabină deosebit de spațioasă, 
scaune noi, cu încălzire și suspensii 
pneumatice, instalație de climatizare 
și spațiu amplu de depozitare.
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o P ț i u n i  P u t E r n i c E 
 
Tehnologie inteligentă, în pas 
cu vremurile. Alegeți între 
două motoare și 4 niveluri de 
putere, adaptate fi ecărui 
buget și oricăror cerințe 
privind performanța.

Cuplu de torsiune viguros la turații joase, o excelentă 
economie de combustibil și conformitate deplină cu Etapa III 
B de reglementare a emisiilor. Tractoarele 5M au combinația 
perfectă de mușchi și inteligență pentru a face față sarcinilor. 
Motoarele noastre cu rampă comună de injecție a 
combustibilului la presiune înaltă, tehnologie de răcire a 
aerului absorbit și comandă electronică a ventilatorului 
asigură performanțe depline cu mai puțin combustibil și cu 
emisii reduse.

PE JuMătatE culturiSt,
PE JuMătatE contabil
mOTOarE

modelele 5m (PuTere nomInalĂ 97/68Ce)

5075M 55 kW (75 CP) 3 cilindri

5090M 66,6 kW (90 CP) 4 cilindri

5100M 74 kW (100 CP) 4 cilindri

5115M 85 kW (115 CP) 4 cilindri
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Am adăugat un nou model 
accesibil ca preț, cu 4 cilindri 
și 90 CP: modelul 5090M.

Nu este nevoie de aditivi. 
Prin combinarea tehnologiei 
de recirculare a gazelor de 
evacuare răcite (EGR) cu 
un răcitor intermediar şi 
fi ltrul de particule diesel 
(DPF), standardele de emisii 
corespunzătoare Etapei III 
B sunt îndeplinite fără a fi  
necesari aditivi.

P u t E r E  S u P l i M E n ta r ă

Modelele 5M cu 4 cilindri oferă un plus de putere 
de 4%, pentru elasticitate ridicată, capacitate de 
reacție sporită și un interval de putere extins.
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d E P l a S a r E
fă r ă  a M b r E i a J

Schimbările frecvente de direcție, de 
pildă la lucrul cu încărcatorul frontal, 
devin fl oare la ureche cu sistemul practic 
PowrReverser.

o d i h n i ț i -Vă
P i c i oa r E l E

Picioarele dumneavoastră vor 
aprecia noul schimbător de viteze 
cu regim Hi-Lo și funcționalitate 
de debreiere, care vă permite să 
schimbați vitezele lin și fără efort 
– cu o singură mână.
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Încet și temeinic: anumite lucrări agricole din 
culturile de legume sau din plantațiile viticole 
necesită un ritm deosebit de lent și de constant. 
Opțiunea treptei superlente cu două viteze vă 
permite să lucrați la viteze reduse, de până la 
280 m/h. Mecanismul integrat de blocaj este 
inclus ca dotare standard.
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Alegeți între transmisia de bază 16/16 PowrReverser și 
transmisia noastră 32/12 PowrReverser cu regim Hi-Lo și 
modulometru, care vă permite ajustarea cu precizie a vitezei 
de modulație a deplasării navetei, pentru adaptarea la 
preferințele utilizatorului și la tipul lucrării. Ca totul să fie 
perfect, există MFWD (acționarea mecanică a roții față).

fErMa 
duMnEaVoaStră, 
tranSMiSia 
duMnEaVoaStră
Transmisii
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Randamentul energetic al 
modelului 5M se asigură că 
veți benefi cia de putere acolo 
unde aveți nevoie de ea, cu 
tracțiune mai bună și mai mult 
confort în toate sarcinile de 
lucru.

Pentru a înțelege multe din specifi cațiile privind puterea 
debitată, v-ar trebui diplomă de inginer. Puterea pe care alții 
o afi șează prin manuale nu corespunde întotdeauna celei 
obținute efectiv pe teren sau la conectarea utilajelor 
dumneavoastră agricole. Dar numai acolo contează cu 
adevărat. Știm asta și este tot ce ne interesează. Ținem la 
simplitate și efi ciență – design-ul superior al sistemului 
nostru de propulsie vă asigură 85% din puterea generată de 
motor – ca s-o folosiți acolo unde contează.

Ați cumpărat-o, trebuie să benefi ciați de ea. 
E simplu. Modelul 5M vă pune la dispoziție 
toată puterea pe care ați plătit-o, exact acolo 
unde aveți nevoie de ea.

PutErE la 
îndEMână
efICIența sIsTemuluI de ProPulsIe

100%
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1

2

> 85%

E f i c i E n Ţă  n E S tăV i l i tă 
 
Pe drumul de la motor la locul în care aveți nevoie de ea, o parte din putere se 
consumă. Ne-am asigurat că reducem aceste pierderi la minim. Efi ciența 
superioară (1) a transmisiei PowrReverser nu oprește mai nimic. Iar anvelopele 
noastre superlate de până la 1,68 m (2) aplică toată puterea la sol.

T R AC TO R U L  5 M  O F E R Ă

O  E F I C I E N ŢĂ  TOTA L Ă 

D E  PÂ N Ă  L A  8 5 % .
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2

Nu e vorba despre lux, este vorba 
despre sănătatea și productivitatea 
dumneavoastră. Zilele lungi 
petrecute în cabină devin o plăcere 
datorită scaunelor premium cu 
suspensii pneumatice și încălzire.

Pentru toate mărunțișurile 
de care aveți nevoie – și ca să 
evitați dezordinea în cabină – 
compartimentul de depozitare de 
sub scaun este inclus ca dotare 
standard.

i n fo r M aț i i  E S E n ț i a l E 
î n t r - o  lu M i n ă  n o uă

Informațiile vă sar efectiv în ochi. 
Caracterele și simbolurile grafi ce 
luminoase, clar conturate pe un fundal 
întunecat, asigură citirea ușoară.

Prima senzație la urcarea în cabina 5M: pare mare iar dispunerea 
fenomenală vă permite să cuprindeți cu vederea toate instrumentele 
de lucru. Aveți sufi cient spațiu ca să vă simțiți confortabil, sticlă de jur 
împrejur pentru o vizibilitate neobstrucționată și comenzi dispuse astfel 
încât să permită exploatarea intuitivă, lejeră și efi cientă.

totul PEntru 
duMnEaVoaStră
ConforT/CaBInĂ
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5  |  M a n E tă  d E 
V i t E z E  n o u - n o u ță

Schimbare lină și lejeră a 
vitezelor cu o singură mână 
– debreiere fără acțiunea 
piciorului.

6  |  J oy S t i c k 
P E n t r u 
î n c ă r c ăto r

Acest joystick își merită 
numele. Bucurați-vă de un 
dispozitiv de comandă 
ergonomic și precis pentru 
încărcător, destinat 
campionilor productivității.

7  |  M a n E tă  d E 
ac c E l E r aț i E 
E l E c t r o n i c ă

Ajustare foarte precisă a 
turației motorului, pentru 
atingerea și controlarea 
rapidă și exactă a vitezei 
dorite.

1  |  c o n S o l ă  l a 
n i V E lu l  M â i n i i 
d r E P t E

Ca o prelungire a corpului. 
Ergonomică – totul la 
îndemână.

2  |  S c au n  P E n t r u 
i n S t r u c to r

Confortabil, pliabil și ușor de 
dat la o parte când nu aveți 
nevoie de el.

3  |  Vo l a n  d i n 
P i E l E
(opţional)

Cui nu-i place un volan din 
piele. Vă va încânta aderența 
superioară și senzația la 
atingere.

4  |  c oVo r a ș

Nu vă mai faceți griji în 
privința bocancilor murdari 
– aceste covorașe aspre sunt 
ușor de curățat.

8  |  c o M u tato r 
E l E c t r o -
h i d r au l i c  P E n t r u 
P r i z a  d E  P u t E r E

Control ușor al cuplării și 
decuplării prizei de putere.
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Prindeți în tiranți orice utilaj necesar pentru 
lucrarea pe care o efectuați. Construit pentru a 
putea face față chiar și celor mai grele accesorii, 
tiranții extrem de robuști ai tractorului 5M au o 
capacitate de ridicare maximă de până la 4.440 kg.

c o n t r o l  u ș o r 
 
Comenzile pentru tiranți și prize de putere sunt 
amplasate pe apărătoarea din spate – astfel, 
priza de putere poate fi  cuplată sau decuplată 
cu ușurință, de la exterior. Un sistem de 
siguranță previne utilizarea accidentală a prizei 
de putere.

O pompă de 70 l/min produce sufi cient debit pentru cele 
până la trei comenzi hidraulice intermediare și pentru 
SCV-urile posterioare. Puterea de ridicare este un alt 
punct forte al tractorului Seria 5M. Am sporit 
capacitatea tirantului posterior până la 4.400 kg, 
transformând ridicarea greutăților într-o joacă.

SiStEME 
hidraulicE,
tiranți, PrizE 
dE PutErE
ConeCTare PuTernICĂ
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Frâna hidraulică opțională pentru 
remorci, cu 2 circuite, permite viteze 
de transport de până la 40 km/h cu 
o remorcă echipată cu noul sistem 
hidraulic de frânare, în conformitate 
cu noile reglementări.

ac c E S  u ș o r 
 
Amplasat pentru un acces simplu, între 
șinele tirantului posterior, distribuitorul 
hidraulic grupează până la 3 SCV-uri 
posterioare.

l a  î n d E M â n ă 
 
Dispuse ergonomic, la îndemână, 
pentru exploatare ușoară și 
convenabilă, comenzile hidraulice vă 
permit să controlați totul fără efort.
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3

1

2

 1 | Comutator de schimbare a vitezelor 
2 | Suspensie încărcător PORNIT/OPRIT 
3 |  A 3-a funcție, a 4-a funcție – activarea 

derivatorului

Am coborât capota tractorului 
Seria 5M cât mai jos pentru 
a maximiza vizibilitatea în față, 
atât de necesară lucrului efi cient 
cu încărcătorul frontal.

Sistemul “Click & Go” de montare a încărcătorului 
frontal este o dotare standard ce permite 
utilizarea extrem de rapidă, sigură și comodă, 
datorită sistemului oscilant cu autocorecție 
patentat al dispozitivului încorporat de blocare 
automată a brațului.

J oy S t i c k  
 
Joystick-ul pentru comandarea 
rapidă și precisă a încărcătorului 
se remarcă prin ușurința utilizării. 
În funcție de modelul de tractor, 
printre funcțiile suplimentare ale 
joystick-ului se numără GSS, 
supapele derivatorului și suspensia 
încărcătorului.

6 , 8  m

Întotdeauna o potrivire perfectă, tractorul, încărcătorul 
și accesoriile sunt concepute și construite unele pentru 
celelalte. Achiziționați noul tractor Seria 5M împreună 
cu încărcătorul frontal de înaltă performanță 543R și 
profi tați de efi ciența utilizării facile, specifi că numai 
designului nostru complet integrat.

concEPut Să 
ridicE
ÎnCĂrCĂToare fronTale
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Conectați sau deconectați utilajele rapid, după 
cum aveți nevoie. Sistemul nostru patentat de 
blocare automată vă permite sau blocați sau să 
deblocați automat orice accesoriu, cu ajutorul 
manetei amplasate convenabil. 

i n S ta l a r E  u ș oa r ă 
 
Pe orice tractor Seria 5M se poate monta din 
fabrică un sistem de pregătire pentru lucrul 
cu încărcător, inclusiv cadru de montare, 
protecție capotă, joystick în cabină și toate 
legăturile electrice și hidraulice necesare.

î n c ă r c ăto r u l  f r o n ta l  5 4 3 r :
făc u t  P E n t r u  5 M 
 
Datorită design-ului patentat al Sistemului nostru 
Automat de Blocare, instalarea încărcătorului și a 
accesoriilor este extrem de simplă, de tip Click & Go. 
Sistemul nostru original de echilibrare vă oferă mai 
multă putere pentru ridicare și nu va obstrucționa 
niciodată vizibilitatea operatorului.
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Ați văzut vreodată oprirea la boxe a mașinilor de curse? 
Echipa are nevoie de numai câteva secunde pentru a rezolva 
sarcini esențiale și a retrimite bolidul pe circuit. Tot astfel este 
construit și tractorul Seria 5M: punctele de service pot fi  
atinse de la nivelul solului iar majoritatea recipientelor cu 
lichide au vizoare încorporate. Filtrele de aer ale motorului, 
fi ltrele de aer din cabină şi cele de recirculare pot fi  inspectate 
şi schimbate fără unelte. Bucşele, rulmenţii şi arborii cardanici 
care nu necesită întreţinere sunt pretutindeni.

concEPut PEntru 
accES Mai SiMPlu
ÎnTrețInere uȘoarĂ
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P oW E r g a r d  M a i n t E n a n c E

PowerGard Maintenance asigură protecție de bază prin 
întreținere preventivă. Este esențial pentru păstrarea 
echipamentului în stare bună de lucru. 

P oW E r g a r d  P r ot E c t i o n

PowerGard Protection oferă protecție totală pentru a vă 
asigura liniștea deplină. Sunt disponibile două niveluri de 
protecție, pentru a răspunde oricărei nevoi – PowerGard 
Protection și PowerGard Protection Plus. 
 
Ambele oferte sunt disponibile pentru utilajele noi, până la 
28 de zile după livrarea echipamentului.

PoWergard

Contractele PowerGard vă protejează 
împotriva cheltuielilor neașteptate cu 
reparațiile și vă mențin întreținerea la zi 
cu ajutorul pieselor de schimb originale, 
pentru ca tractorul dumneavoastră să 
funcționeze întotdeauna excelent.

EXPEriMEntEază
SEntiMEntul 
PoWErgard
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5075m 5090m, 5100m, 5115m

mOTOr

Fabricant John Deere PowerTech E John Deere PowerTech E

Nr. de Cilindri/aspirare 
T=Turbo C= Răcitor intermediar

3/TC 4/TC

Cilindree (cm³) 2.900 4.500

Supape per cilindru 2 4

Capacitatea rezervorului de combustibil (l) 198 (cabină) 153 (OOS), 198 (cabină)

Posibilitate biocombustibil Da Da

Metoda de răcire Apa Apa

Nivel de emisii Etapa III B Etapa III B

Intervale de service (ore) 500 h 500 h

PerformanțĂ

Putere nominală (97/68 CE), kW (CP) 55 (75) 66,6 (90) / 74 (100) / 85 (115)

Putere maximă (97/68 CE), kW (PS) 69 (94), 77 (104), 88 (120)

Putere nominală (ECE-R24) N/A N/A

Turaţia nominală (rpm) 2.200 2.200

Cuplul max. (Nm) 304 376 / 418 / 480

Cuplul max. la turaţia motorului (rpm) 1.600 1.600

Inversarea cuplului în % 27 30

Transmisia

Transmisia std. PowrReverser 16F / 16R sau 32F / 16R PowrReverser 16F / 16R sau 32F / 16R

Ambreiaj Ambreiaj umed Ambreiaj umed

Viteza max. de transport (km/h) 40 40

Tip frâne Disc hidraulic umed Disc hidraulic umed

Sistem de blocare a diferențialului Acţionat electro-hidraulic Acţionat electro-hidraulic

PrIzĂ de PuTere

Ambreiaj Electro-hidraulic Electro-hidraulic

Standard 540 / 540E sau 540 / 540E / 1000 540 / 540E sau 540 / 540E / 1000

sisTEmE HiDraULiCE

Tipul sistemului Centru deschis Centru deschis

Comenzi Scv Manetă Manetă

Ieşirea nominală a pompei

 virare (l/min) 24 24

 standard (l/min) 70 70

Total (l/min) 94 94

Presiunea hidraulică (bar) 200 200

Capacitate de ridicare tiranţi max. 610 în spate. 3.062 kg 3.062 kg

Capacitatea de ridicare a mecanismului de 
suspendare max.

4.441 kg la bile 4.441 kg la bile

Tipul detectării Legătură superioară Legătură superioară

SCV

 SCV spate (max) 3 3

 SCV centru 2 2

S P E c i f i c aț i i
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5075m 5090m, 5100m, 5115m

POsTUL OPEraTOrULUi

Disponibilitate model (i=izolat) Cabină Cabină

Structură de protecţie contra rostogolirii oos Da Da

Platformă – Plană/Deschisă Plană Plană

Locaţia schimbătorului de viteze Inversor din stânga cu schimbarea treptei de viteză cu 
dreapta

Inversor din stânga cu schimbarea treptei de viteză cu 
dreapta

db(A) nominal 77 77

Sistemul de suspensie al scaunului Suspensie mecanică sau pneumatică (opțiune încălzitor) Suspensie mecanică sau pneumatică (opțiune încălzitor)

Far de lucru

 spate 2 (4 opţional) 2 (4 opţional)

Girofar opţional opţional

Masele roţilor spate opţional opţional

Capotă dintr-o singură bucată Da Da

DimEnsiUni & masE

Disponibilitate tracțiune pe 2 roți (2WD) Da Numai 5090M

Disponibilitate tracțiune integrală (4WD) Da Da

2WD

Ampatament (mm) 2.300 2.300

reglajul ecartamentului frontal (mm) 1.488-2.070 1.488-2.070

Reglajul ecartamentului posterior (mm) 1.660-1.907 1.660-1.907

Raza de întoarcere (m) 4 4

Lăţimea generală min. (mm) 1.725 1.725

Garda la sol faţă (mm) 480 480

Înălţimea totală (mm) 2.590 2.590

Înălţimea totală cu cadrul de rostogolire pliat (mm) 2.030 2.030

Masa la livrare (kg) 3.600 3.600

Masa max. admisă (kg) 6.000 6.000

Pneurile

 faţă 11L-15 F3 11L-15 F3

 spate 420/85R30 420/85R30

4 WD

Ampatament (mm) 2.300 2.300

Reglajul ecartamentului frontal (mm) 1.451-2.005 1.451-2.005

Reglajul ecartamentului posterior (mm) 1.660-1.907 1.660-1.907

Raza de întoarcere fără frâne (m) 4 4

Lăţimea generală min. (mm) 1.723 1.723

Garda la sol faţă (mm) 435 435

Înălţimea totală (mm) 2.590 2.590

Înălţimea totală cu cadrul de rostogolire pliat (mm) 2.030 2.030

Masa la livrare (kg) 3.900 3.900

Masa max. admisă (kg) 7.500 7.500

Pneurile

 faţă 320/85R24 320/85R24

 spate 420/85R30 420/85R30
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mODEL TraCTOr 5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(augusTa eTaPa III B mY18)

PNEURI FAȚĂ 575/13.6R24

PNEURI SPATE 750/16.9R34

AMPATAMENT (WB) mm 2.300

CAPACITATE POMPĂ lpm 70

PRESIUNE NOMINALĂ psi / BAR 2.828/195

ÎnCĂrCĂTor 543r nsL

CUPĂ Cupă de capacitate mare 1.850 mm

GREUTATE CUPĂ kg 272

CAPACITATE DE RIDICARE*
LA ÎNĂLȚIME COMPLETĂ

MĂSURATĂ LA PIVOT (U) kg 2.060

MĂSURATĂ LA 500 mm ÎNAINTE DE PIVOT (V) kg

MĂSURATĂ LA 800 mm ÎNAINTE DE PIVOT (V) kg 1.335

CAPACITATE DE RIDICARE*
la ÎNĂLȚIME DE RIDICARE
DE 1,5 m (59 in)

MĂSURATĂ LA PIVOT (W) kg 2.210

MĂSURATĂ LA 500 mm ÎNAINTE DE PIVOT (X) kg

MĂSURATĂ LA 800 mm ÎNAINTE DE PIVOT (X) kg 1.652

DESCHIDERE
BRAȚ

MĂSURATĂ LA PIVOT (Y) kg 2.329

MĂSURATĂ LA 500 mm ÎNAINTE DE PIVOT (Z) kg

MĂSURATĂ LA 800 mm ÎNAINTE DE PIVOT (Z) kg 1.615

FORȚĂ DE
ÎNTOARCERE A CUPEI

LA ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ (VV) kg 1.649

LA ÎNĂLȚIME DE RIDICARE DE 1,5 m (59 in) (XX) kg 2.711

LA NIVELUL SOLULUI (ZZ) kg 2.566

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE RIDICARE* (A) mm 3.679

DEGAJARE* LA ÎNĂLȚIME COMPLETĂ – LA NIVELUL CUPEI (B) mm 3.440

LA ÎNĂLȚIME COMPLETĂ – CU CUPA BASCULATĂ (C) mm 2.676

LUNGIME TOTALĂ (WB+F) mm 4.695

ÎNĂLŢIME MAXIMĂ ÎN POZIŢIE DE TRANSPORT (J) mm

ADÂNCIME DE SĂPARE* (H) mm -104

ANVERGURĂ* LA ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ (D) mm 790

LA SOL – LA NIVELUL CUPEI (F) mm 2.395

UNGHIURI CUPĂ UNGHI DE BASCULARE LA ÎNĂLȚIME COMPLETĂ (E) grade -58

ÎNTOARCERE LA SOL (G) grade 47

UNGHI DE BASCULARE LA SOL grade -151

DURATĂ CICLURI RIDICAREA ÎNCĂRCĂTORULUI sec 4,4

COBORÂREA ÎNCĂRCĂTORULUI sec 3,3

BASCULAREA CUPEI sec 3,3

ÎNTOARCEREA CUPEI sec 2,2

S P E c i f i c aț i i Societatea Americană a Inginerilor Agronomi și Biologi este o organizație educațională 
și științifi că dedicată cercetării din domeniul ingineriei cu aplicabilitate în sistemul 
agricol, alimentar și biologic. Fondată în 1907 și având sediul principal la St. Joseph, 
Michigan, ASABE are 8.000 de membri în peste 100 de țări.

* Valorile pot varia în funcție de setările/confi gurarea tractorului și încărcătorului.
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5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(augusTa eTaPa III B mY18)

5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(augusTa eTaPa III B mY18)

5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(augusTa eTaPa III B mY18)

5075m, 5090m, 5100m, 5115m 
(augusTa eTaPa III B mY18)

575/13.6R24 575/13.6R24 575/13.6R24 575/13.6R24

750/16.9R34 750/16.9R34 750/16.9R34 750/16.9R34

2.300 2.300 2.300 2.300

70 70 70 70

2.828/195 2.828/195 2.828/195 2.828/195

543r msL 603r nsl 603r msl 603r Hsl

Cupă de capacitate mare 1.850 mm Cupă de capacitate mare 1.850 mm Cupă de capacitate mare 1.850 mm Cupă de capacitate mare 1.850 mm

272 272 272 272

1.696 2.168 1.795 1.956

1.712 1.490 1.809 1.980

2.084 2.388 2.212 2.280

1.942 1.832 2.077 2.236

2.547 2.599 2.622 2.601

2.092 1.896 2.250 2.360

1.700 2.331 2.397 2.629

2.731 4.043 3.860 4.489

2.572 4.191 3.840 4.686

3.681 3.760 3.761 3.761

3.441 3.520 3.521 3.521

2.677 2.749 2.751 2.750

4.700 5.038 5.038 5.038

-102 -228 -227 -227

791 1.067 1.065 1.054

2.400 2.738 2.738 2.736

-58 -60 -60 -60

47 52 52 53

-100 -143 -99 -143

4,0 5,1 4,7 4,7

2,9 3,8 3,5 3,5

2,2 4,3 3,0 4,3

2,2 3,0 3,0 3,2



Indiferent dacă aveți nevoie de noi pentru un sfat, pentru 
a rezolva o problemă sau pentru a găsi o piesă – căutați-ne, 
 vom fi acolo. Și, cu planurile de întreținere PowerGard, 
vă asigurăm că vă menținem tractorul într-o stare excelentă 
de funcționare, în limita bugetului dumneavoastră.

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.
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