
Oprolpersen met vaste perskamer

Meer keuze. Betere balen.
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Betrouwbaar balen persen 
zonder stress. Elk seizoen 
weer.
Wanneer het tijd is om de oogst binnen te halen, moet 
u razendsnel in actie kunnen komen. Het vochtgehalte is van 
grote invloed op de kwaliteit van uw silage, hooi of stro.

Onze balenpersen zijn ontworpen voor regelmatig gebruik en 
weinig onderhoud, zodat u altijd compacte balen produceert, 
zelfs met moeilijk te verwerken silage. 

Van kleine veehouderijen tot loonwerkers die grote volumes 
verwerken, met een John Deere balenpers heeft u de perfecte 
match.
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F440E/450E
Gemakkelijk en zuinig. Robuust en compact.

Ideaal voor regelmatig gebruik

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Presteert het beste in droog gewas

Vind de perfecte partner. 
Van de instapmodellen uit de E-serie tot aan de krachtige 
R-modellen, voor ieder budget en ieder landbouwbedrijf is er 
een balenpers. Ze bieden allemaal een keuze uit verschillende 
pick-upbreedtes, inhoud en controle- en bedieningssystemen.

En ze zijn allemaal gebouwd volgens dezelfde, compromisloze 
John Deere normen.
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F440M
Veelzijdigheid voor gemengde gewassen. 
Efficiënt werkingsprincipe.

Incidenteel tot frequent, veelzijdig gebruik

Bouwkwaliteit met hoge specificatie

Presteert in verschillende gewassen

F440R
Hoge capaciteit. Zwaar uitgevoerd.

Gebouwd voor gebruik met grote volumes

Eersteklas specificatie

Uitstekend in natte silage

C440R
Hoge capaciteit. Efficiënt wikkelsysteem.

Transporttafelsysteem verhoogt de perssnelheid

Eersteklas specificatie (dezelfde als F440R)

Uitstekend in natte silage 

De reeks met vaste perskamer – Oprolpersen met vaste perskamer
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Word lid van het John Deere team.

Gemakkelijk te onderhouden.
Een paar snelle controles en u kunt 
aan de slag.

Waarom een John Deere balenpers? Het korte antwoord is teamwerk. De aanschaf van een 
balenpers is meer dan alleen de aanwinst van een nieuwe machine. De balenpers en de trekker 
vormen samen één team. Hoe beter ze op elkaar afgestemd zijn, des te beter het resultaat. 

John Deere is ’s werelds grootste fabrikant van trekkers en wij weten precies hoe we de 
perfecte match tussen balenpers en trekker kunnen maken. De premium perskamer zorgt 
voor een gelijkmatige druk, voor een optimale baaldichtheid. Gecombineerd met een van onze 
gebruiksvriendelijke controllers krijgt u perfecte balen, sneller en gemakkelijker. Nu kunt u dus 
snel werken zonder verlies van kwaliteit. 

Wij kunnen het weten. Wereldwijd hebben we meer dan 250.000 balenpersen verkocht.
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Het voordeel van John Deere
Minimale gewasverliezen 
Wanneer de John Deere balenpers aan het werk is, ziet u alleen opgeruimde percelen. De zwaar 
uitgevoerde, agressieve pick-ups doen hun werk goed, zelfs onder moeilijke omstandigheden. 

Perfect gevormde balen 
Een ronde baal is een duidelijke indicator voor een prima baal. De gelijkmatig verdeelde druk 
zorgt voor een optimale baaldichtheid.

Eenvoudig onderhoud 
Een paar snelle controles en u kunt aan de slag.

Geïntegreerde controlesystemen 
Wij brengen de trekker en de balenpers bij elkaar met een scala van eenvoudig te gebruiken 
bedieningsfuncties om perfect persen gemakkelijker en sneller te maken.

Uitgebreide ondersteuning voor bedrijfszekerheid 
Dankzij onze hoog opgeleide, gespecialiseerde dealers met langere openingstijden tijdens het 
oogstseizoen kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week balen persen.

Unieke gewasverpakking 
Alleen John Deere biedt CoverEdge netwrap, voor een superieure gewasbescherming en minder 
verspilling.

Hoge restwaarde 
Kwaliteit betaalt zichzelf. Investeer vandaag nog en u bent verzekerd van een gezonde 
aanbetaling wanneer het tijd is voor een nieuwe balenpers.
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Zeer veelzijdige pick-up  
Alle John Deere balenpersen zijn uitgerust met een pick-up met curvebaan. Deze technologie 
biedt onovertroffen prestaties in korte of plakkerige gewassen, zoals een tweede of derde 
silageoogst. De korte afstand tussen de tanden van de pick-up en de vorken/rotor zorgt voor 
een ononderbroken gewastoevoer, terwijl de perfecte tandhoek voorkomt dat het gewas wordt 
afgeknepen.

Duurzame geleidestrippen op de pick-up  
Van de E-serie tot de R-serie, alle John Deere geleidestrippen hebben het voordeel van 
materialen die ze op de lange termijn roestvrij houden. De roestvrijstalen geleidestrippen van 
de F440R/C440R-serie bieden langdurig weerstand tegen additieven en geven een constante 
glijkwaliteit. 

Eenvoudig in te stellen  
Het maakt niet uit of de bediening vanuit de cabine of vanaf de balenpers plaatsvindt, 
alle instellingen van alle balenpersen kunnen binnen enkele seconden worden gewijzigd. 
Een absoluut voordeel voor de bedrijfszekerheid.

Minder onderhoud en service 
Begin met een beproefd ontwerp. Nu ook met automatische kettingsmering en gemakkelijk te 
smeren lagers of beperkte afscherming zodat er minder verwijderd hoeft te worden. Wat u dan 
heeft? Een stuk minder onderhoud. Een stuk meer gemoedsrust.

Minder werk. Betere kwaliteit.

Roestvrijstalen geleidestrippen
De hoogwaardige materialen, zoals roestvast 
staal, verhogen de inruilwaarde en uw machines 
zien er jarenlang als nieuw uit.

Alle instellingen
Met het automatische ISOBUS-smeersysteem 
kunt u eenvoudig alle machineparameters 
instellen vanuit het comfort van de cabine.

Automatische kettingsmering.
Deze tijdbesparende functie zorgt voor stille, 
betrouwbare prestaties.
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Bedieningskast
Het kan niet gebruiksvriendelijker met 
deze eenvoudige bedieningskast met 
drie knoppen. Inschakelen. Wacht tot 
de zoemer klinkt en het ‘stop’-lampje 
knippert. Druk vervolgens op de knop voor 
touw- of netbinding voor de gewenste 
gewasverpakking.  
  
(alleen F440E/F450E)

Werktuigdisplay 1100
Een robuust kleurendisplay met hoog 
contrast, een menu-draaiknop en vooraf 
ingestelde toetsen. Het zoeken en selecteren 
van opties is eenvoudig, zelfs op oneffen 
terrein en het werkt goed in zonlicht.  
  
(F440R en C440R)

BaleTrak Easy, BaleTrak en 
BaleTrak Plus
BaleTrak Easy biedt elementair net- en 
touwbindingsbeheer. BaleTrak voegt 
hieraan een vormindicator, volledig net- 
en touwbindingsbeheer en een volledig 
scherm toe. BaleTrak Plus biedt daarnaast 
nog functies voor de snijinrichting en de 
bodemplaat.  
  
(alleen voor F440M en F440R)

Moeiteloze bediening. Altijd perfecte balen.
Er is een scala aan gebruiksvriendelijke bedieningssystemen en monitors, afhankelijk van de balenpers van uw keuze – dus u krijgt altijd perfecte balen.

GreenStar 1800
Een premium ISOBUS-gecertificeerd 
beeldscherm met 17 cm kleurenscherm en 
een scrolwieltje om menuopties te kiezen. 
Omdat het compatibel is met het AutoTrac 
stuursysteem, kunt u het niet alleen 
gebruiken voor het persen van balen, maar 
ook voor andere trekkertoepassingen.  
  
(F440R en C440R)
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Gemakkelijk en zuinig.  
Robuust en compact.
De F440E en F450E zijn zuinige, ongecompliceerde, robuust 
ontworpen balenpersen. Ze zijn ideaal voor kleine veehouders 
die hun eigen voer oogsten of als reservemachine voor grotere 
bedrijven.

U heeft keuze uit balen met een diameter van 1,2 m (F440E) 
of 1,5 m (F450E) met een standaard 1,5 m pick-up of een 
optionele 1,9 m pick-up voor zwaardere zwaden, compleet 
met touw- en netbindsystemen.



11|F440E en F450E – Oprolpersen met vaste perskamer

Sterk en robuust. Gemakkelijk snijden. 
Eenvoudige handmatige aanpassingen  
Analoge drukaflezing voor baaldichtheid, verstelbare nokken voor de pick-up en vooraf inge-
stelde aanslagen voor netbindingsomwentelingen.

Robuust en betrouwbaar  
De op het frame gemonteerde constructie, het versterkte achterklepscharnier en de verzinkte 
pick-up staan garant voor een lange levensduur.

Hoge kwaliteit hooibalen  
Zorgt voor een zachte kern, perfect voor langdurig houdbare balen.

Laat velden schoon achter  
Agressieve pick-up met een hoogwaardige invoervork, die lichtere, drogere gewassen verzamelt.

Goed voor droge gewassen  
Het transportbandsysteem van de perskamer grijpt droge gewassen stevig vast en zorgt zo voor 
gelijkmatige, goed gevormde balen.

Lichtgewicht en compact  
Presteert uitstekend op hellingen en in krappe ruimtes.

Eenvoudig onderhoud  
Automatisch kettingsmeersysteem, duidelijk gemarkeerde smeerpunten en algemeen gebruikte 
onderdelen voor eenvoudige reparaties.
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Oprolpersen met vaste perskamer – De familie van M-, R- en C-serie

1  Invoersysteem met hoge 
capaciteit  
Met de hoogwaardige pick-ups, 
die zich al hebben bewezen in 
de 900-serie balenpersen, kunt 
u sneller balen persen in zware 
zwaden, zonder verstoppingen.

2  Robuust ontworpen frame  
De zwaar uitgevoerde ruggengraat 
vangt alle spanningen en belasting 
op, voor een lange, betrouwbare 
levensduur.

3  Krachtige aandrijflijn  
De geïntegreerde aandrijflijn met 
minder bewegende onderdelen 
vergt minder onderhoud en is 
betrouwbaarder. 

4  Uitstekende toegankelijkheid  
De zijkleppen aan weerszijden 
kunnen volledig open, voor 
eenvoudig onderhoud en 
moeiteloze aanpassingen. 
De voorste trede biedt ook 
een ruime toegang voor snelle 
installatie van netbinding.

5  Zwaar uitgevoerde kettingen 
en lagers  
Het kleinere aantal kettingen met 
de dikkere koppelingsplaten en 
verbeterde lagers verbeteren de 
betrouwbaarheid aanzienlijk.

6  Brede flotatiebanden  
Nog een kenmerk dat is overge-
nomen van de 900-serie: minder 
bodemverdichting, voor een 
snellere aangroei na het maaien.

Kernwaarden: M-, R- en C-serie.
De M-, R- en C-serie balenpersen hebben hun belangrijkste componenten met elkaar gemeen, 
waaronder kenmerken van de John Deere premium balenpers uit de 900-serie. Zo profiteert 
u van de snelheid en betrouwbaarheid van onze toonaangevende balenperstechnologie.
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RotoFlow HC 
Een zeer goede MultiCrop 
invoer. De thermisch behandelde 
rotorvingers zorgen voor een 
gelijkmatige gewasverspreiding in 
zowel natte als droge gewassen. 
Dit leidt tot goed gevormde balen 
met een gelijkmatige dichtheid.

MaxiCut HC 13 
Een populaire optie voor het 
snijden van silage. De dubbele 
vingers op de rotor vegen het 
gewas tegen 13 messen aan, om de 
ideale lengte voor silage van 80 mm 
te verkrijgen.

MaxiCut HC 25 
Kies tot drie verschillende gewas-
lengte-instellingen op het beeld-
scherm: ongesneden, 40 en 80 mm. 

Automatisch verstoppingen 
verhelpen 
Met onze unieke, gepatenteerde 
hydraulische bodemplaat 
(optioneel op F440M) worden 
verstoppingen moeiteloos binnen 
enkele seconden verwijderd.
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Als een echte balenpers voor gemengde gewassen is de F440M ideaal voor gebruik met middelgrote volumes, of voor 
werkzaamheden met klein volume, waarbij de beperkte tijd een hoog vermogen en hoge snelheid onmisbaar maakt. Het is 
een hoogwaardig pakket, boordevol met functies, dat jaar op jaar betrouwbare prestaties levert.

U heeft keuze uit MultiCrop en Silage Special.

Het MultiCrop concept kenmerkt zich door een perskamer die zeven geribbelde rollen combineert met een 
kettingtransporter. Dit is ideaal voor het persen van allerlei gewassen. 

De rollen aan de voorzijde kunnen een hoge dichtheid en groot volume aan tijdens het oogsten van silage en hooi, terwijl de 
achterste transportband zelfs de droogste gewassen, zoals stro, stevig vastgrijpt.

De optie Silage Special biedt het voordeel van een perskamer met rollen in de gehele perskamer, speciaal ontworpen voor de 
natste gewassen. 

De versterkte rollen en zwaar uitgevoerde achterklepcilinders leveren de kracht die nodig is om dichte, zware en goed 
gevormde balen te produceren.

Veelzijdigheid voor gemengde gewassen. 
Efficiënt werkingsprincipe.
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Keuze uit verschillende gegalvaniseerde pick-ups van 2 m 
Ze zijn roestbestendig en zorgen daardoor voor een soepelere gewasstroom. Kies voor hooi en 
stro voor de RotoFlow HC of, voor het snijden van silage, de MaxiCut HC 13.

Keuze uit verschillende perskamers  
Kies voor rollen als silage uw belangrijkste gewas is, kies voor stangen en rollen om dichte balen 
te maken van hooi en bros stro.

Optionele hydraulische bodemplaat met RotoFlow HC (standaard met MaxiCut HC 13) 
Verwijdert verstoppingen moeiteloos.

BaleTrak Easy-/BaleTrak-monitors  
Alle informatie die u nodig heeft om gelijkmatige balen te maken.

Bindsysteem met twee armen  
Een grondig beproefd bindsysteem dat gelijkmatige, dichte balen produceert.

Stille werking 
Als u werkt met open cabineraam, zult u het soepele, stille opvoersysteem en de rubberen 
transportband op de achterklep kunnen waarderen.
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Het robuuste en betrouwbare ontwerp van de F440R is ideaal voor perswerkzaamheden met grote volumes silage, waarbij 
snelheid en capaciteit essentieel zijn. De eersteklas specificatie omvat roestvrijstalen geleidestrippen op de pick-up en zwaar 
uitgevoerde rollen voor extra duurzaamheid in zware, natte gewassen. En met de versterkte versnellingsbak en aandrijfas kunt u 
zonder zorgen het uiterste vragen van uw machine.

Keuze uit invoersystemen met hoge capaciteit  
Pick-ups van 2,0 of 2,2 m met optioneel MaxiCut HC 13 of 25 messen.

Breed scala aan monitors  
BaleTrak Plus voor de basisbediening, waaronder baalvorming en bodemplaatbediening. Het kleuren-werktuigdisplay 1100 met 
een menu-draaiknop voor meer functionaliteit. Of het multifunctionele premium ISOBUS GreenStar 1800-kleurendisplay inclusief 
stuursysteem.

Minimale bodemverdichting  
De brede flotatiebanden veroorzaken minder bodemverdichting, voor een snellere aangroei.

Eenvoudig onderhoud  
Door het automatische smeersysteem is minder onderhoud nodig en de zijkleppen aan de zijkant maken routine-inspecties 
eenvoudig.

Uitstekend gewasverpakkingsbeheer  
Snel en gemakkelijk plaatsen van de netbinding en een soepel touwinvoersysteem.

Hoge capaciteit. Zwaar uitgevoerd.
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Hoge capaciteit. Efficiënt wikkelsysteem.
Naast dezelfde sterke punten als de F440R biedt de C440R tevens de hoge prestaties van ons transporttafelsysteem, om meer 
balen per dag te kunnen produceren. Zijn verstelbare en robuuste kamer staat garant voor een uitstekende baaldichtheid 
en ‑vorm. Met de bodemplaat over de volle breedte kunt u verstoppingen direct vanuit het comfort van uw cabine verwijderen. 
De combinatie van ons beproefde wikkelproces met het zwaar uitgevoerde invoersysteem en de perskamer van de F440R geeft u 
jarenlang silage van topkwaliteit. 

Keuze uit invoersystemen met hoge capaciteit  
Voorzien van roestvrijstalen geleidestrippen voor extra duurzaamheid in zware, natte gewassen. Kies uit pick‑ups van 2,0 of 2,2 m 
met optioneel MaxiCut HC 13 of 25 messen.

Extra sterk aandrijfsysteem  
Om het extra vermogen aan te kunnen, moeten de versnellingsbak en de aandrijflijn gebouwd zijn van zwaar uitgevoerde 
onderdelen.

Versnelt het persen  
Eén baal blijft op de transporttafel terwijl een andere wordt gevormd. Vervolgens worden de twee balen tegelijk uitgeworpen. 
Dit vereenvoudigt de logistiek van het verzamelen van balen en laat de oogst sneller verlopen. 

Keuze uit kleurendisplays  
Het robuuste werktuigdisplay 1100 met menu‑draaiknop en vooraf ingestelde toetsen. Of het multifunctionele premium 
ISOBUS GreenStar 1800‑display inclusief stuursysteem.
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XtraNet rol

XtraFilm krimpfolieXtraTwine

CoverEdge rol

Oprolpersen met vaste perskamer – Gewasverpakking

Onze gewasverpakkingsproducten garanderen goede 
prestaties en probleemloos balen persen. U profiteert van 
lage kosten per baal. En een betere bescherming.

Kies voor sneller balen persen met een hogere brandstof-
zuinigheid netbinding in plaats van touw. De extra kosten voor 
de netbinding worden gecompenseerd door de brandstof-
besparing die u krijgt doordat u sneller balen perst.

XtraNet – pers de hele dag door balen. Voor minder. 
Met het zebrasysteem voor eenvoudig laden is het een 
beproefde presteerder.

CoverEdge – toonaangevende bescherming. Perfecte balen. 
Strekt zich uit over de rand van de baal, voor een betere 
bescherming.

XtraTwine – uitzonderlijk sterk. Gemakkelijke invoer. 
Vermindert het risico op knikken en gemaakt van 
hoogwaardige, sterke kunststof. 

XtraFilm krimpfolie – hecht beter. Beschermt beter. 
De UV-remmer vermindert schade door de zon en de 
superieure hechteigenschappen zorgen voor een krachtige, 
luchtdichte afdichting.

Maximaliseert de waarde van elke baal.
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Ons dealernetwerk en de ondersteuningsdiensten staan voor u klaar, zodat u de hele dag door 
kunt maaien.

Goed opgeleide en gecertificeerde technici worden ondersteund door een geavanceerde 
database voor de bevoorrading van onderdelen, die garandeert dat uw dealer alle gangbare 
seizoensgebonden onderdelen op voorraad heeft.

Originele John Deere onderdelen zijn ontworpen en vervaardigd volgens strenge normen. 
Ze zijn speciaal ontworpen, getest en gebouwd voor John Deere machines. John Deere 
onderdelen zijn uniek:

■  Gegarandeerde gemoedsrust.  
 Uitgebreide garantie van 12 maanden. 

■  Past direct.  
 Bespaart u tijd en houdt arbeidskosten laag.

■  Waardebehoud voor uw machines.  
 U krijgt een betere prijs als u ooit besluit om te verkopen.

■   Snelle levering.  
 Dankzij ons wereldwijde distributienetwerk zijn de onderdelen snel bij uw dealer. 

■   Seizoensgebonden openingstijden.  
 Tijdens het oogstseizoen is uw dealer extra lang open.

Maximaliseert uw bedrijfszekerheid.
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Specificaties voor oprolpersen met vaste perskamer
Oprolpersen met vaste perskamer – Technische gegevens

F440E* F450E* F440M F440R C440R

BAAL
Diameter (m) 1,20 1,50 1,25 – 1,35 1,25 – 1,35 1,25 – 1,35
Breedte (m) 1,20 1,20 1,17 1,17 1,17
PICK-UP
Breedte (m)/(DIN-breedte) 1,90 m (1,79 m DIN) 1,90 m (1,79 m DIN) 2,00 m (1,86 m DIN) 2,00 m (1,86 m DIN) 2,00 m (1,86 m DIN) 

2,20 m (2,12 m DIN) met optie 2,20 m (2,12 m DIN) met optie
Tandenrij 4 tandbalken met “camtrack”-ontwerp en verstelbare standen. 4 tandbalken met nokbaanontwerp en 

verzinkte afkamrollen
5 tandbalken met curvebaanontwerp en roestvrijstalen geleidestrippen

Gewascompressor Spijlenrek Spijlenrek Compressorschild (2,00 m) of gewasrol 
(2,00 m)

Compressorschild (2,20 m) Compressorschild (2,00 m) of gewasrol 
(2,00 m/2,20 m)

Steunwielen Pneumatisch, vast met 7 standen Pneumatisch, vast met 7 standen Pneumatisch, vast of 
zwenkwielwerking, als optie

Pneumatisch, vast of 
zwenkwielwerking, als optie

Pneumatisch, vast of 
zwenkwielwerking, als optie

INVOER
Type Vorken Vorken RotoFlow HC (zonder messen) MaxiCut HC 13 MaxiCut HC 13

MaxiCut HC 13 MaxiCut HC 25 MaxiCut HC 25

Aantal messen 13 13 of 25 13 of 25
Messenset 0 – 13 HC 13: 0-13. HC 25: 0-12-13-25 HC 13: 0-13. HC 25: 0-12-13-25
Ontstoppingssysteem RotoFlow HC: handmatige sleutel of 

bodemplaat over volle breedte
MaxiCut HC: bodemplaat over volle 

breedte
Bodemplaat over volle breedte Bodemplaat over volle breedte

PERSKAMER
Type 1 geribbelde rol + transportband met 

33 latten
2 geribbelde rollen + transportband 

met 41 latten
MultiCrop: 7 geribbelde rollen 

(3 versterkt) + transportband achter 
met 32 versterkte latten

17 geribbelde rollen met 2 versterkt en 
2 zwaar uitgevoerd

17 geribbelde rollen met 2 versterkt en 
2 zwaar uitgevoerd

Silage Special: 17 geribbelde rollen 
(4 versterkt)

Uitwerpen van balen Standaard met baaluitwerper Standaard met baaluitwerper Hellingbaan als optie Hellingbaan als optie
TOUWBINDEN
Tandensysteem Traploos instelbaar met draaiknop Traploos instelbaar met draaiknop 2 onafhankelijke armen als optie 2 onafhankelijke armen als optie Niet beschikbaar
Ruimte voor spoelen 4 touwspoelen 4 touwspoelen 5 touwspoelen 5 touwspoelen
NETWIKKELING
Netbindsysteem Optie. Instelbaar per 0,5 omwenteling. Optie. Instelbaar per 0,5 omwenteling. Optie Standaard Standaard
Ruimte voor spoelen 1 rol 1 rol Standaard 2 netspoelen + 1 rol als optie Standaard 2 netspoelen + 1 rol als optie Standaard 2 netspoelen + 1 rol als optie
Compatibiliteit met CoverEdge Nee Nee Ja Ja Ja
MONITORS
Type Bedieningskast. Bindingsbeheer Bedieningskast. Bindingsbeheer BaleTrak Easy of BaleTrak Standaard BaleTrak+ met MaxiCut HC 13 Standaard werktuigdisplay 1100

Werktuigdisplay 1100 als optie. 
Standaard met MaxiCut HC 25

GreenStar 1800 als optie

GreenStar 1800 als optie met een 
ISOBUS-balenpers

Geen monitor als optie 

Geen monitor als optie met een 
ISOBUS-balenpers
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F440E* F450E* F440M F440R C440R

AANDRIJFLIJN
Toerental aftakas 540 tpm 540 tpm 540 tpm 540 tpm

Standaard 1000 tpm met MaxiCut 
HC 25, optioneel met MaxiCut HC 13

Standaard 1000 tpm met MaxiCut 
HC 25, optioneel met MaxiCut HC 13

Beveiliging/capaciteit aftakas Standaard met breekbout beveiligde 
aandrijflijn.

Standaard met breekbout beveiligde 
aandrijflijn.

Standaard 90 kW met breekbout 
beveiligde aandrijflijn met RotoFlow HC

Nokkenkoppeling – 113 kW voor 
aftakas van 540 tpm, 136 kW voor 

aftakas van 1000 tpm

Nokkenkoppeling – 113 kW voor 
aftakas van 540 tpm, 136 kW voor 

aftakas van 1000 tpm
102 kW nokkenkoppeling met MaxiCut 

HC 13, optie voor RotoFlow HC.
ONDERHOUD
Automatische kettingsmering Optie Optie Optie Standaard Standaard
Smeerpuntbank Standaard
Automatisch smeersysteem Standaard patroonsysteem, tank/

ISOBUS-systeem als optie
Standaard patroonsysteem, tank/

ISOBUS-systeem als optie
Aftakas met langer 
smeerinterval

Standaard Standaard

WIKKELSYSTEEM
Baaltransport Transporttafelsysteem met 

geoptimaliseerde snelheid 
Wikkelarmen 2 armen met geoptimaliseerde snelheid
Foliebreuksensor Standaard
Dumpmodus Automatisch of handmatig. Rubberen 

mat of baalkanteling als optie 
Ruimte voor foliespoelen 2 rollen van 750 mm op wikkelarmen + 

10 rollen opslag
BANDEN
Bandenmaat 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 15/70-18 19/45-17 flotatie + tandemas

400/60-15.5 400/60-15.5 15/55-17 16/70-20
19/45-17 500/55-20

500/55-20 500/60-R22.5
600/50-22.5

MIN. VERMOGENSVEREISTE
kW/pk 30/40 37/50 56/75 75/100 82/110

* Mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Vraag uw dealer.



De specialisten in  
ruwvoederwinning
Dankzij openingstijden in het weekend, extra lange seizoens-
gebonden openingstijden en de voortdurende training op 
het gebied van de nieuwste informatie en technieken zijn 
onze professionele dealers de perfecte partner voor al uw 
behoeften met betrekking tot ruwvoederwinning.

Onze dealers worden ondersteund door de geavanceerde 
logistiek van het Europese onderdelendistributiecentrum 
van John Deere. Dit garandeert een snelle levering voor een 
maximale bedrijfszekerheid, zelfs tijdens de piek van het 
oogstseizoen.

U kunt kiezen uit:

 9 Vierkante balenpersen

 4 Balenpersen met vaste perskamer

 7 Balenpersen met variabele perskamer

 3 Combinatie-oprolpersen

 7 Zelfrijdende veldhakselaars

14 Maaier-kneuzers
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JohnDeere.com

“Neem het krediet voor de aankoop van het beste”
John Deere Financial – Een reeks financiële opties die net zo krachtig zijn als onze producten. Neem contact op met uw John Deere dealer 
voor een uitgebreid gamma van financiële opties die passen bij de specifieke behoeften van uw bedrijf. 
Niet beschikbaar in alle landen, raadpleeg uw plaatselijke dealer voor meer informatie. 

Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en 
beschrijvingen, kunnen sommige illustraties en tekst gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, productspecificaties en accessoires 
die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische 
gegevens en ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.


