
PRESE DE BALOTAT 
L1500 PENTRU BALOȚI 
RECTANGULARI

Baloții excelenți sunt rezultatul unei prese 
de balotat excelente.
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Calitatea baloților este cea care dictează succesul. Aceștia trebuie să fie 
blocuri tari, super-dense și perfect formate de energie concentrată. Și asta 
este exact ceea ce realizează presele de balotat pentru baloți rectangulari 
mari L1500, zi după zi, sezon după sezon. 

Proiectăm și producem prese de balotat încă de la lansarea John Deere 116-W, 
o presă de balotat automată cu sistem de legare cu sfoară, după cel de-al 
Doilea Război Mondial. Aceasta s-a dovedit a fi prima dintr-un lung șir de 
prese de balotat John Deere fiabile și eficiente. De-a lungul deceniilor, presele 
noastre de balotat au produs baloți rectangulari și cilindrici de înaltă calitate, 
în întreaga lume. Această vastă experiență în domeniul balotării a fost 
investită în fiecare presă de balotat John Deere, astfel încât lucrul cu L1500 
înseamnă că nu vă veți mai face niciodată griji cu privire la calitatea și 
densitatea baloților dumneavoastră. Și vă veți putea concentra asupra altor 
aspecte ale operațiunilor dumneavoastră.

CONCENTRAREA  
DĂ REZULTATE 

Succesul nu vine pur si simplu, acesta trebuie câștigat, și de 
aceea, pe parcursul dezvoltării noilor noastre prese de balotat 
pentru baloți rectangulari de mari dimensiuni L1500, ne-am 
concentrat pe construirea unei mașini care să îndeplinească 
în totalitate cerințele clientului. 

CE MAȘINĂ SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE OPERAȚIUNILOR DVS.?
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Paie

Fân

Presele de balotat John Deere L1500 funcționează 
perfect în orice condiții, de la condiții de secetă 
extremă, la condiții de umiditate excesivă.

Siloz
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1 3 542

Pickup și rotor de mare 
capacitate 

Pickup-urile cu lățimi de  
2,3 m fac față celor mai late 
brazde. Sunt disponibile 
versiuni Rotoflow și 
MaxiCut

Sistem cu suflantă dublă 

Aerul este forțat să treacă 
prin sistemul de legare la 
o viteză de 200 km/oră și 
menține sistemul de legare 
curat întreaga zi

Sisteme de legare dublă 

Permite o densitate mai 
mare fără uzarea 
suplimentară a sistemelor 
de legare

Platformă cu acces ușor și 
uși cu deschidere completă 

Asigură cel mai ușor 
acces posibil la toate 
componentele active

Cutie cu un singur rând 
pentru sfoara de balotat 

Stochează până la 30 de 
bobine de sfoară într-un 
compartiment pivotabil, 
etanșat. Reglare fără 
probleme în funcție de 
cerințele de pe parcursul zilei

Noua formă a presării dense 

Design-ul elegant al noii prese L1500 cuprinde tot ce aveți nevoie pentru 
a produce baloți rectangulari denși, de înaltă calitate.

Punctul central al mașinii este reprezentat de combinația dintre camera mare de 
balotat și pistonul de înaltă capacitate care lucrează împreună pentru a produce baloți 
cu densitate constantă în orice cultură. Împreună cu camera de balotat, sistemele de 
legare duble și sistemul cu suflantă de înaltă performanță, producția de baloți perfect 
formați este asigurată.

Senzor de cădere a baloților 
(opțional)

Versiune cu un singur ax, 
de asemenea, disponibilă

Ultimul balot care este produs este 
evacuat de furca hidraulică, fără 
reziduuri.

Greutatea balotului este afișată 
pe monitor (opțional)
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6 7 8 9 10

Design simplu al sistemului 
de acționare și protecție cu 
ambreiaj cu came 

Control eficient la 
supraîncărcare și timpi 
morți reduși semnificativ

Acces și întreținere ușoară 

Casetă de cuțite, ușă cu 
deschidere largă în partea 
de jos, sistem centralizat 
de gresare automată

Sistem de ambalare 
pentru culturi multiple 
și sistem de alimentare 
simplu 

Sistemul de ambalare 
pentru culturi multiple și 
sistemul de alimentare 
simplu asigură baloți 
uniformi și denși pentru 
toate tipurile de culturi și 
condiții de recoltare

Protecție hidaulică 
individuală pentru cuțite 

Asigură o protecție 
constantă, pentru 
fiecare cuțit

Afișaj pentru comenzile 
ISOBUS 

Monitorizarea funcțiilor, 
setarea mașinii, sistemul 
electronic de legare cu 
sfoară, înregistrarea 
lucrărillor zilnice

BALOȚI PERFECT FORMAȚI

CAMERĂ DE BALOTARE MARE
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Densitatea este vitală pentru a face baloți de înaltă calitate, 
care stochează mai multă energie latentă, sunt ușor de manevrat, 
transportat și stivuit, și își păstrează integritatea structurală 
și dimensiunile.

PUR ȘI SIMPLU DEDICATE 
SIMPLITĂȚII

EFICIENȚĂ SPORITĂ ȘI O DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ 

Trenul de rulare al preselor noastre de balotat pentru baloți rectangulari 
mari L1500 este un model cu tehnologie simplă. Designul arborelui și a cutiei 
de viteze oferă o mișcare constantă și sincronizată, îmbunătățită prin efectul 
stabilizator al volantei mari. Pierderile generate de frecare sunt reduse la minim, 
astfel încât sistemul funcționează la un nivel optim de eficiență și durata de viață 
a componentelor este, prin urmare, prelungită. Simplitatea are, de asemenea, 
avantaje distincte, atunci când sunt necesare service-ul sau întreținerea.

IATĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ 
PRESELE DE BALOTAT PENTRU 
BALOȚI RECTANGULARI MARI 
JOHN DEERE L1500:

Protecție 
furcă 
alimentare

Protecție 
rotor

Protecție 
principală

Protecție sistem 
de colectare

Protecție transmisie 

Toate componentele transmisiei sunt protejate 
de orice situație de suprasarcină printr-o serie 
de cuplaje care se dezactivează dacă este necesar. 
Această soluție practică menține timpul de lucru 
în câmp prin evitarea nevoii de service sau 
a reparațiilor nedorite și neprogramate. 
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Furca cu un singur alimentator transferă 
materialul culturii din rotor în camera 
de pre-compresie pentru a produce volume 
de cultură cu o densitate consistentă.

Când camera este plină, este exercitată 
o presiune asupra penelor până când 
presiunea este depășită, declanșând 
o cursă extinsă a furcii de alimentare.

Volumul pre-comprimat este propulsat în 
camera de balotat pentru a fi comprimat 
de piston și pentru a forma un balot cu 
adevărat dens.

PIERDERI MINIME DETERMINATE DE FRECARE

EFICIENȚĂ TEHNOLOGICĂ 

1 2 3
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PRESA DE BALOTAT 
CU UN APETIT MARE

Pick-up-urile late alături de rotoarele de mare capacitate aliniate cu rotoare convergente uriașe garantează 
fluxul constant uniform al materialului recoltat. Acest lucru este esențial pentru baloți denși, cu forme 
regulate. Materialul recoltat este uniform concentrat spre centrul rotorului, indiferent de dimensiunea și 
calitatea brazdelor. Tehnologia barelor cu came asigură o performanță fără egal a pick-up-urilor la culturile 
joase sau lipicioase. Pick-up-ul de 2,3 m este dotat cu 5 bare cu dinți și curățătoare galvanizate.

Indiferent de cultură, sistemul nostru de alimentare de mare capacitate devorează 
brazde mari la o viteză impresionantă, făcând seria L1500 o referință pentru 
productivitatea de pe câmp. 

RotoFlow și MaxiCut 

Disponibile atât în varianta cu sistem de pre-tăiere 
cât și în varianta fără sistem de pre-tăiere, 
rotorul de mare capacitate și sistemele melcate 
convergente de mari dimensiuni grăbesc recolta 
în camera de pre-comprimare alăturată. Acest 
design în linie minimizează orice zonă moartă 
dintre componente, transferând lin chiar și cele 
mai lipicioase culturi. Cuțitele de pre-tăiere pot 
fi angajate din cabină, astfel încât să fie asigurată 
calitatea de tăiere.

Camera de pre-comprimare 

Având o formă perfectă, baloții denși necesită 
volume precomprimate de material recoltat cu 
dimesiuni constante. Sistemul nostru de ambalare 
pentru culturi multiple asigură faptul că camera 
de pre-comprimare este complet plină înainte 
de formarea fiecărui balot. Furca de alimentare 
funcționează în două moduri: “intermitent” 
pentru brazde cu dimensiuni neregulate sau “unu 
la unu” pentru brazde mari de mărime constantă. 
Senzorii de volum integrați permit două moduri 
de umplere: umplere permanentă sau controlată 
de placa cu senzori.

Platforma de ambalare 

O ușă de jos cu deschidere largă facilitează golirea 
unei camere de pre-comprimare supraîncărcată și 
asigură accesul pentru întreținere.
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OBȚINEȚI MAI MULT 
DE LA AFACEREA 
DUMNEAVOASTRĂ

În afară de faptul că produce baloți cu densitate mai mare, paie tocate fin, 
cu o lungime teoretică de tăiere de 19,5 mm, aceasta are o capacitate mai mare 
de absorbție a paielor netocate. Acest lucru le face ideale pentru folosirea la 
așternuturi pentru vaci de lapte, porci și păsări, cultivarea ciupercilor, plantații 
de căpșuni și ca supliment de fibre pentru hrănirea vacilor.

SPECIFICAŢII

PRETOCĂTOR

Lățime de lucru 200 cm (78,7 in.)

Lungime de tăiere teoretică 1,9 cm (0,74 in.)

Gardă la sol maximă 65 cm (25,6 in.)

Instalare Bară de tracțiune specifică

ROTOR

Diametru rotor 67 cm (26,4 in.)

Turaţia rotorului 2400 rpm

CUŢITE

Număr de cuțite 48

Număr de contracuțite 2 seturi de 49

Greutatea fiecărui cuțit 0,85 kg (1,87 lb)

Viteza fiecărui cuțit 84 m/s (276 fps)

TRENUL DE RULARE

Tren de rulare primar Tren de rulare priză de putere 1-3/4, 
20 rotații, rezistent, S9

Cutia de viteze Design T cu comandă directă de 
pornire/oprire

Acționare rotor Cinci curele V canelate

Sistem de tensionare a curelei Automată

DIMENSIUNI

Lățime totală 238 cm (93 in.)

Greutate 930 kg (2050 lb)

Cai putere suplimentari* 50 CP (37 kW)

Pre-tocător 

Pre-tocătorul vă permite să vă extindeți activitatea comercială pentru a lucra 
cu clienți care au nevoie de paie tocate (de ex. plantații de căpșuni, cultivarea 
ciupercilor, așternuturi pentru animale). Aceasta poate balota o mare varietate 
de materiale recoltate diferite și are capacitatea de a produce mai mulți baloți 
pe sezon. Are unul dintre cele mai mari rotoare de pe piață și, atunci când nu 
este necesar, se poate ridica, oferind o gardă la sol de 650 mm. Este disponibil 
montat din fabrică.

Plantații de căpșuni Așternuturi pentru animale Hrană pentru vaci Cultivarea ciupercilor

*Numărul de cai putere necesari poate varia în funcție de culturi, condiții și opțiunea folosită

NOU
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CAPACITATE CONCENTRATĂ

Împreună, componentele rezistente ale camerei presei de balotat a Seriei L1500 reprezintă 
centrul puternic al mașinii. Pistonul de mare capacitate funcționează la o viteză de 46 de 
bătăi pe minut și este ghidat de unele dintre cele mai mari lagăre de piston din industrie. 
Sistemul automat de gresare prelungește durata de viață a acestora fără a fi nevoie 
de service manual. 

Atunci când camera de balotat este umplută la capacitate, volumele de 
material recoltat colectat sunt ferm comprimate în baloți perfect formați, 
rectangulari și tari ca piatra.

Cameră de 3 metri 

Lungimea camerei presei noastre de 
balotat contribuie la calitatea generală 
și densitatea baloților.
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BALOȚI TARI CA PIATRA

COMPONENTE REZISTENTE

Lagăre rezistente 

Fiabilitatea, eficiența și durabilitatea pe termen 
lung a camerei de balotat și a pistonului este 
asigurată de patru rulmenți puternici de 125 mm 
care sunt lubrifiați permanent.

Cadru de presiune cu cilindri 

Cilindrii de presiune furnizează compresie în a treia parte 
a camerei, pentru baloți de o densitate și mărime egale. 
Cele două moduri de funcționare selectabile au fost 
optimizate pentru a gestiona condițiile de umiditate 
a culturilor constante sau variabile.
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Sistemele de legare sunt acționate direct de cutiile de viteze și arbore. 
Sistemul cinematic este cel care asigură o temporizare perfectă și 
constantă – sfoara este introdusă la exact la momentul potrivit.

Cadrul sistemului de legare este izolat de tensiunea sforii, astfel încât, chiar și în 
condiții de culturi dificile, baloții sunt întotdeauna legați în mod corect și precis. 
Sistemul asigură că acele și cutia cu sfoară rămân sub sarcină acceptabilă în 
orice moment, în timp ce livrează baloți perfect legați cu noduri bine strânse. 
Și pentru că tensiunea este controlată, ace și suportul de sfoară sunt supuse unei 
uzuri reduse.

SISTEM DE LEGARE DUBLĂ

Cum funcţionează 

Sistemul de legare și sfoara sunt 
izolate de tensiune în timpul 
balotării, astfel încât calitatea 
nodurilor este asigurată, și este mult 
mai de încredere. Aceasta protejează 
procesul de legare de orice stres 
operațional atunci când se lucrează 
în condiții de înaltă performanță. 
Funcțiile principale ale sistemului de 
legare pot fi supravegheate și 
controlate prin intermediul afișajului 
din cabină.

Avantajul dumneavoastră

Uzura mai redusă a componentelor, 
legare precisă și fiabilitate 
excepțională – acestea sunt 
avantajele extraordinare ale 
sistemului de legare dublă 
John Deere.

Acces facil la sistemul de legare 

Orice întreținere necesară pentru 
mecanismul de legare se realizează 
cu ușurință prin ușa de acces.

Unitatea de legare 

Cutiile de viteze și osia asigură  
o conducere permanent sincronizată.
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Suflantă dublă de mare viteză: diferența John Deere 

Păstrarea curată a zonei de legare este ceea ce menține înalta performanță a preselor de balotat din 
Seria L1500. Suflantele noastre duble oferă cea mai eficientă soluție.

Productivitatea mare a L1500 este menținută prin efectul eficient 
de curățare cu suflante a sistemului de legare, așa cum este utilizat 
în combinele noastre din Seriile T și W.

Aerul este forțat să treacă prin sistemul de legare la o viteză de 200 km/oră 
menținând astfel sistemul curat chiar și în cele mai lungi zile de balotare.

SISTEM CU SUFLANTĂ DUBLĂ

Flux de aer de mare viteză 

Simularea fluxului de aer 
de mare viteză generat 
de suflanta dublă

Făcute pentru presa dvs. de balotat 

Soluțiile John Deere de ambalare a recoltelor 
includ o serie de sfori care sunt făcute din materii 
prime de înaltă clasă pentru o balotare fără 
probleme în diverse condiții.
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Sistemul de cântărire de la bord transmite date în timp real 
despre geutatea balotului către afișajul. Acesta afișează greutatea 
balotului, greutatea medie a baloților și greutatea curentă de pe 
platformă. De asemenea înregistrează numărul și greutatea 
cumulată a baloților produși în fiecare sezon cu un nivel de precizie 
de ±2%. Date privind greutatea balotului – curent, anterior și media 
ultimelor trei – sunt disponibile instant. Greutatea totală a 
materialului recoltat balotat și greutatea totală medie a baloților 
sunt disponibile imediat, după fiecare sesiune de balotare. Acest 
lucru permite mai multe opțiuni de facturare, taxarea la balot sau 
la greutatea materialului recoltat balotat. Aceasta este o altă 
modalitate de a controla costurile de exploatare.

Profituri pe care le puteți cântări 
Satisfacția clientului final este un principiu de business 
cheie, iar sistemul nostru de cântărire a baloților oferă 
date instante vor asigura faptul că veți depăși așteptările 
clienților dumneavoastră.

IMAGINE DE ANSAMBLU CUPRINZĂTOARE

CONTROL DIGITAL

Ca toate mașinile și instalațiile John Deere, ușurința 
de operare este extrem de importantă. Mașinile noastre 
sunt întotdeauna construite pentru dumneavoastră, 
astfel încât funcționarea devine repede o a doua 
natură.

Toate funcțiile de control, inclusiv setările de densitate 
a baloților și activarea cuțitelor prin MaxiCut, lungimea baloților, 
încărcarea mașinii și sistemul de presiune pot fi monitorizate 
cu ușurință și operate prin intermediul monitorului cu 
funcție ISOBUS de tip GreenStar 3 2630, GreenStar 2  
1800 sau Command Center. Așadar, veți putea înregistra 
ușor toate activitățile de pe câmp, simplificând facturarea 
către client.

CONCENTRARE 
PE EFICIENȚĂ
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Monitorizarea funcțiilor 

Toate funcțiile controlate prin 
ISOBUS pot fi monitorizate cu 
ușurință prin afișajele John Deere, 
așa că veți fi mereu informați 
cu privire la eficiența și 
productivitatea utilajelor 
importante.

Setarea mașinii 

Setarea mașinii dvs. L1500, inclusiv 
funcția de curățare automată a 
cuțitelor de pe mașinile MaxiCut, 
se poate efectua confortabil din 
cabină prin intermediul afișajelor 
John Deere.

Sistem electronic de urmărire 
a sforii 

Fiecare sistem de legare este 
monitorizat individual prin 
intermediul graficului de bare 
de pe ecran, cu avertismente 
vizuale și auditive în caz de 
eventuale erori.

Înregistrarea activității zilnice 

Toate lucrările de pe câmp pot 
fi documentate în detaliu, ceea ce 
simplifică facturarea ulterioară 
către client.

OPTIMIZAREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN SOLUȚII 
INTEGRATE 

Agricultura și serviciile agricole moderne nu se rezumă 
doar la îndeplinirea sarcinilor zilnice – trebuie să 
gestionați o întreprindere complexă. De aceea 
maximizarea performanței și a productivității depinde 
de cât de bine sunteți conectați. MyJohnDeere.com 
face lucrurile să fie simple. Acesta vă permite să 
rămâneți conectat cu tractorul dvs. prin intermediul 
smartphone-ului, al tabletei sau al computerului 
dumneavoastră.

Remote Display Access cu JDLink 

Sistemul de telematică JDLink Connect combină date despre 
localizarea și performanța mașinii cu sistemul John Deere Remote 
Display Access. Acesta permite optimizarea mașinii, suportul de la 
distanță oferit operatorului și transferul fără efort al datelor 
agronomice. De neprețuit pentru managerii care se află la distanță, 
managerii de flote și distribuitori.
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PREGĂTIT PENTRU LUCRU 

Presele de balotat pentru baloți mari 
rectangulari L1500 John Deere au fost 
proiectate pentru a oferi cel mai ușor 
acces posibil la toate componentele 
active, de la caseta MaxiCut și pickup, 
la încărcarea bobinei cu sfoară și camera 
de balotat din spate. În plus, cele două 
pasarele laterale permit accesul facil și în 
siguranță la sistemul de legare și la 
suflante.

SIMPLITATE

În cazul în care cuvântul “întreținere” nu sună încurajator, atunci 
presa noastră L1500 va fi o revelație. Aceasta este o mașină care a 
fost concepută, de la bun început, pentru a fi presa de balotat pentru 
baloți rectangulari mari care este cel mai ușor de utilizat și întreținut.

Toate componentele de lucru și punctele de service sunt ușor accesibile, în special 
cele care necesită lubrifiere. Încărcarea bobinelor de sfoară se face simplu. 
Casetele de sfoară, acele, sistemele de legare sunt ușor accesibile, așa cum este 
și camera de balotat din spate, pickup-ul și caseta sistemului de pre-tăiere (dacă 
este montată).

Accesul la MaxiCut HC 23 

Caseta cuțitelor care glisează în afară simplifică 
întreținerea. Protecția hidraulică a fiecărui cuțit 
prelungește durata de viață a componentelor.

Accesul la rotor și MaxiCut HC 15 

Inspectarea și întreținerea componentelor sunt 
facilitate de caseta cuțitelor și ușa cu deschidere 
largă de sub rotor.
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Reglare de la distanță și monitorizarea lubrifierii 

Nu este nevoie să ungeți lanțurile și lagărele 
manual. Deoarece gresarea este configurată 
și monitorizată din cabină, toate componentele 
importante primesc cantitatea corectă de 
lubrifiant la momentul potrivit, reducând timpul 
necesar pentru întreținerea de zi cu zi.

Utilizare ușoară 

Am făcut utilizarea mașinii L1500 cât mai simplă 
posibil, cu acces facil la toate componentele 
active, spre exemplu bobine cu sfoară, ace și 
elementele sistemului de legare. Există un amplu 
spațiu de depozitare dedicat pentru 30 de bobine 
cu sfoară și toate ajustările de zi cu zi pot fi 
realizate fără complicații.

Lumini de întreținere 

Nu se știe niciodată când este posibil să aveți 
nevoie să schimbați o bobină cu sfoară în condiții 
de lumină slabă, așa că putem echipa presele de 
balotat L1500 cu un set de lumini de întreținere 
care luminează toate punctele de acces 
importante (cutiile cu sfoară, acele, sistemele  
de legare).

ÎNTREȚINERE SIMPLĂ

ACCES UȘOR
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ADAPTAȚI-VĂ MAȘINA L1500 
LA OPERAȚIUNILE PE CARE 
LE DESFĂȘURAȚI

DISPOZITIV DE CÂNTĂRIRE 

Opțiunile de facturare se pot 
extinde dotându-vă mașina 
L1500 cu sistemul nostru de 
cântărire a baloților. Disponibil 
începând cu modelul anului 2017.

Pachet comod pentru spate 

Pachetul ușor de montat include 
lumini de lucru posterioare, o cutie 
de scule suplimentară, kit de service 
pentru sistemul de legare și coș 
de gunoi.

Cârlig sferic de 80 mm 

Sunt disponibile mai multe tipuri de 
sisteme de atașare. Printre acestea 
se numără sistemul de prindere cu 
bilă K80 care este opțional. Acesta 
asigură o atașare strânsă, pozitivă 
între presa de balotat L1500 și 
tractor. 

Cameră video 

Camera montată în spate vă oferă 
o imagine de ansamblu asupra 
procesului de eliminare a baloților. 
Imaginea apare pe monitorul 
GreenStar 3 2630.

Senzor de umiditate a culturilor 

Monitorizarea conținutului de 
umiditate a culturilor contribuie 
la asigurarea calității baloților.

Adăugați 
mai mult

Produceţi 
mai mult

cu accesoriile John Deere

Deși presele noastre de balotat L1500 sunt deja bine 
echipate, ne dăm seama că poate doriți să faceți 
unele upgrade-uri pentru a vă îndeplini cerințele 
specifice.

Toate accesoriile noastre au fost proiectate și fabricate pentru 
a satisface propriile noastre standarde stricte de echipamente 
originale. Alegeți dintr-un portofoliu vast de accesorii. Puteți 
fi siguri că toate accesoriile se vor potrivi perfect și sunt făcute 
să reziste.
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L1524 L1533 L1534

DIMENSIUNILE BALOȚILOR
Secțiune – Înălțime x lățime (cm/inch) 70x120 / 28x47 90x80 / 35x32 90x120 / 35x47
Lungime maximă balot (cm/inch) până la 300 / 118
PICK-UP
Lățime intrare (cm/inch) 230 / 91
Diametrul sistemului de pick-up (cm/inch) 34 / 13
Numărul de bare cu degete 5
Distanța între degete (mm/inch) 61 / 2,4
Dispozitiv pentru pre-compresie Rulou deflector și degete de compresie
Roţi de ghidare Fixe sau pivotante
Protecție pickup Protecție ambreiaj
PRETOCĂTOR
Tip a se vedea detaliile de la pagina 9
CILINDRU PENTRU GHIDAREA MATERIALULUI (OPȚIONAL)
Tip Sisteme melcate laterale convergente și padele centrale
Antrenare Mecanică – cu lanț
Protecţie Protecție ambreiaj
ROTOR ROTOFLOW
Tip RotoFlow de mare capacitate cu rotoare convergente în ax
Protecţie Protecție ambreiaj
ROTOR MAXICUT
Tip MaxiCut de mare capacitate
Protecţie Protecție ambreiaj
Număr de cuțite 23 15 23
Lungime tăiere (mm/inch) 45 / 1¾ 45 / 1¾ 45 / 1¾
Selectarea cuțitelor 0 / 11 / 12 / 23 de cuțite 0 / 15 cuțite 0 / 11 / 12 / 23 de cuțite
Protecția cuțitelor Sistem hidraulic individual Arc individual Sistem hidraulic individual
Sistemul de curățare a cuțitelor Automată și reglabilă de pe monitor
CAMERĂ PRE-BALOTAT
Ambalare Cu furcă de alimentare
Protecţie Protecția ambreiajului 
Mod de alimentare Manuală sau automată 
PISTON
Numărul de lovituri de piston (per min) 46
Cursa pistonului (cm/inch) 69,5 / 27
CAMERĂ DE BALOTAT
Cilindrii hidraulici ai camerei de balotat 4 3 4
Lungimea camerei de balotat (m/ft.) 3 / 10 
SISTEM DE LEGARE
Număr de sisteme de legare / tip 6 / sisteme de legare duble 4 / sisteme de legare duble 6 / sisteme de legare duble
Sistem de curățare Turbină cu suflantă dublă ( cu acționare hidraulică independentă )
Sistem de urmărire a procesului de legare electronic – din monitorul cabinei
Capacitate stocare role de sfoară 30
DISPOZITIV DE CÂNTĂRIRE (OPȚIONAL)
Tip Datele privind greutatea balotului de pe ecranul principal și raportate pe pagina contorului de câmp
ROȚI ȘI OSII
Osie unică 600 / 55-22.5 sau 710 / 40-R22.5
Osie în tandem (opțional) 550 / 45-22.5 sau 560 / 45-R22.5 sau 620 / 50-R22.5 
SISTEM DE GRESARE
Tip Automat și reglabil de pe monitor – lagărele principale și toate lanțurile
DIMENSIUNI
Lungime (m/ft.) 8,2 / 27 ft 8,2 / 27 ft 8,2 / 27 ft
Lățime (m/ft.)** 3 / 9 ft 3 / 9 ft 3 / 9 ft
Înălțime (m/ft.)** 3,4 / 11 ft 3,4 / 11 ft 3,4 / 11 ft
Greutate (kg/lbs)** 10.200-10.800* / 22.487-23.810* 9.300-9.600* / 20.502-21.164* 10.400-11.100* / 22.928-24.471*
CERINȚELE TRACTORULUI
Rpm priză de putere (PTO) 1.000
Necesar hidraulic** 1 cuplă hidraulică cu acțiune dublă + 2 cuple hidraulice cu acțiune dublă

* pentru mașini MaxiCut 
**poate varia cu opțiuni diferite

Specificații tehnice



Distribuitorii John Deere își dedică activitatea menținerii mașinilor 
dvs. la cele mai înalte standarde posibile, folosind piese, accesorii și 
fluide originale. Iar tehnicienii lor – în totalitate instruiți în fabrică – 
sunt familiarizați cu fiecare șaibă, șurub și sistem de prindere din 
utilajul dvs.. Deci puteți conta pe faptul că vă vor ajuta să vă 
mențineți utilajul John Deere lucrând cu succes pe câmp.
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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. JohnDeere.com

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE


