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Compact en veelzijdig
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COMPACT
eN VeeLZiJDiG

eindelijk is er een lichte en wendbare trekker waarmee u tevens zware belastingen 
aan kunt. De 5R, gemaakt voor een ultieme veelzijdigheid, kan gemakkelijk worden 
uitgerust met een voorlader van de R-serie, en is net zo thuis op de weg als in het veld. 
Deze trekker staat voor: brandstofeffi ciënte, prestatie op het gebied van comfort 
en gebruiksgemak, dingen gedaan krijgen.– meer taken, sneller, beter.

Compact heeft zich ontwikkeld. De nieuwe 5R, boordevol vermogen en vol 
met functies voor veelzijdigheid en comfort, zit in een klasse apart. Dit is 
de trekker voor alles dat u doet, en voor alles dat u wilt gaan doen.
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Compacte robuustheid 

Met een toegestaan 
maximumgewicht van 
8,6 ton vertegenwoordigt 
de draaglast van 4,3 ton 
van de nieuwe 5R een 
toename van maar liefst 
48% ten opzichte van de 
vorige serie. De nieuwe 5R 
zou nu zelfs een andere 5R 
kunnen vervoeren!

Uitstekend comfort 

De 5R heeft echte premium 
kenmerken – voorasvering 
(automatisch, 
vergrendelbaar en 
afstelbaar), cabinevering 
en een premium stoel

Superieur zicht 

De nieuwe lage motorkap 
met panoramavoorruit en 
het panoramadak bieden 
een geweldig zicht voor 
de nieuwe 5R-cabine

Extra wendbaar 

De korte wielbasis van 2,25 m 
leidt tot een ongeloofl ijk 
korte draaicirkel van 3,75 m 
met een bevestigde voorlader

Uitstekend voor 
voorladerwerk 

elektrische joystick met 
rijrichting en versnellingen 
schakelen, 117 l/min PFC, 
specifi eke JD Click&Go-
laders worden met 
superieur gemak bevestigd

Kansen creëren is de levensader van elk bedrijf. Door meer te doen met 
minder worden middelen vrijgemaakt die kunnen worden gebruikt voor 
verbeteringen en prestaties. De 5R is de trekker daarvoor.

Voor de nieuwe 5R hebben we premium kenmerken samengenomen die eerder 
alleen beschikbaar waren bij veel grotere modellen. en we hebben ze verpakt 
in één ongeloofl ijk wendbare trekker met de kracht om bergen te verzetten – 
en om uw bedrijf een boost te geven richting meer productiviteit en meer kansen.

Vele toepassingen,
één trekker
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Totaal gebruiksgemak 

intuïtieve bedieningen, 
universele 
gebruikerservaring 
John Deere-trekker – 
CommandARM, nieuwe 
rechter console, eH sCV’s, 
E-hefi nrichting achter, 
gemakkelijke toegang 
en uitgang van de cabine, 
PDU+ hoekstijl-display

Geweldig in het veld 

Tot 8 Powershift-
versnellingen met 
12 versnellingen in het 
werkbereik van 4-12 km/u, 
hefvermogen tot 5.300 kg, 
achterbanden van groep 
44, iTeC basis.

Brandstofzuinig 

Alleen diesel, eCO-functie 
(1.750 tpm), 287 g/kWh* 
brandstofverbruik 
alleen diesel

Geweldig voor transport 

10 pk Transport Power 
Management (TPM).volle 
snelheid met gereduceerd 
toerental van 1.750 tpm, 
automatische koppeling, 
cruisecontrol, automatische 
modus, twee 
startversnellingen

*interne John Deere-berekening gebaseerd op DLG PowerMix
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Past altijd perfect bij elkaar: trekker, lader en 
aanbouwdelen zijn ontworpen en gebouwd voor elkaar. 
Bestel de 5R met de 543R- of 603R-voorlader en profiteer 
van het efficiënte gebruiksgemak dat alleen ons volledig 
voor elkaar gemaakte producten kunnen bieden.

GeBOUWD 
OM Te HeFFeN

Automatische werktuigaankoppeling 

Of u nu werkt met bakken, vorken, grijpers, 
of balenklemmen, met ons automatische 
aankoppelingssysteem kunt u aanbouwdelen 
vergrendelen en ontgrendelen met de gemakkelijk 
geplaatste vrijgavehendel. De automatische 
aankoppeling van aanbouwdelen, integraal voor 
het snelkoppelingsontwerp, wordt standaard 
geleverd bij voorladers van de R-serie.

Automatische mastaankoppeling 

Het aankoppelen van onze voorladers kan 
niet sneller, veiliger of eenvoudiger dankzij 
het zelf-corrigerende zweefsysteem van de 
ingebouwde automatische mastaankoppeling. 
Het afkoppelen van de tractor en de lader is al even 
eenvoudig. De automatische mastaankoppeling, 
integraal voor het snelkoppelingsontwerp, wordt 
standaard geleverd bij voorladers van de R-serie.

Parallelgeleiding onder het lader frame

De ingenieuze geometrie van onze 
voorladerkoppeling biedt een aantal praktische 
voordelen. Omdat de parallelgeleiding onder het 
frame loopt, wordt het zicht van de bestuurder 
niet belemmerd. Het brengt ook meer vermogen 
over via het laderframe, biedt eenvoudig toegang 
voor onderhoud en maakt grotere stuurhoeken 
mogelijk.
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Laderverlichting 

speciaal ontworpen John Deere laderverlichting 
geeft de consistente en betrouwbare verlichting 
die u nodig heeft tijdens het werk met een 
voorlader in het donker of bij slecht zicht.

Gemakkelijk passend 

elke 5R-trekker kan af fabriek worden geleverd 
voorlader voorbereid, inclusief bevestigingsframes, 
motorkapbescherming, joystick in de cabine 
en alle  interne elektrische en hydraulische 
aansluitingen.

TWEE ZELFNIVELLERENDE OPTIES

GEBOUWD VOOR DE 5R

543R
(NsL, MsL)

603R
(NsL, MsL, HsL)

5090R, 5100R, 
5115R, 5125R

● ●

Ladervering

De soepele werking van uw John Deere trekker 
kan worden verbeterd met onze voorladervering. 
De effectieve demping beschermt zowel het 
materiaal dat u verwerkt als uw trekker en 
verbetert het bestuurderscomfort op de weg. 
Het kan worden geactiveerd/gedeactiveerd met 
de veringsknop op de joystick van een met M-LCV 
uitgeruste tractor of via de elektronische joystick 
in met e-LCV uitgeruste tractoren.

Voorladers van de R-serie: gebouwd voor de 5R 

schakel een paar tandjes bij. Het is nog nooit 
zo gemakkelijk geweest om krachtige 
voorladercapaciteiten te bieden aan uw bedrijf. 
Dankzij onze automatische aankoppeling is 
het installeren van de lader en aanbouwdelen 
gemakkelijk en met een klik uit te voeren. Twee 
zelfnivellerende opties garanderen een perfect 
gebalanceerde toepassing van het vermogen van 
de 5R ongeacht de eisen die uw werk stelt. 
Ons originele ontwerp van nivelleringskoppeling 
maakt meer vermogen beschikbaar voor heffen en 
interfereert nooit met het zicht van de bestuurder 
op de werkzaamheden. 

er is een keuze uit twee verschillende maten 
voorladers voor elk 5R-model. De lader wordt 
zowel bij elektronische als bij mechanische 
bediening door een speciale hydraulische klep 
aangestuurd..
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Uw voorladervereisten maakten een integraal deel uit van het 
ontwerpproces voor de 5R. Een aantal essentiële technische 
beslissingen werden specifi ek gemaakt om ervoor te zorgen dat 
de nieuwe 5R een van de beste voorladertrekkers voor uw geld is.

Wat hebt u aan een geweldige voorlader als het niet bij de lading kan komen? 
Met de korte wielbasis van 2250 mm, een gereduceerde algehele lengte en een 
uitmuntende draaicirkel van 3,75 m, is de 5R ontworpen om overal te komen 
waar uw lading zich ook bevindt. Nauwe ruimtes zijn de specialiteit van de 5R.

GeMAAKT VOOR 
VOORLADeR WeRK

Het frame waarop u kunt vertrouwen 

Het supersterke geïntegreerde gietijzeren frame van de 5R geeft u de rotsvaste basis voor 
het beheersen van zelfs de meest uitdagende voorladertaken. Het gekromde frame plaats 
het zwaartepunt laag zodat u altijd een superieure balans hebt, ongeacht het terrein waar 
u zich bevindt.

Neem de leiding 

Twee geweldige keuzes voor gemakkelijker, veiliger 
en effi ciënter voorladerwerk. De CommandQuad- 
en de Command8-transmissie-opties bieden 
u zowel verbeterd automatisch schakelen 
zonder koppeling en de PowrReverser 
vereenvoudigt het werken met een voorlader 
met richtingswijzigingen vooruit/achteruit 
zonder koppeling.

LAAG ZWAARTEPUNT

BETERE BALANS
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Meer kracht vooruit 

Krijg het vermogen en de controle die u nodig 
hebt voor elke voorladertaak. Het geavanceerde 
hydraulisch systeem met druk- en opbrengstcom-
pensatie (PFC) van de 5R kan een debiet van tot 
117 l/min produceren.

Het beste zicht in de markt 

Vorm volgt functie – dit is een van de meest 
vaststaande technische waarheden. en dit heeft 
het zichtontwerp van de 5R aangestuurd. 
Het panoramadak, de panoramavoorruit en de 
nieuwe lage motorkap openen uw zichtveld en 
zorgen ervoor dat u als nooit tevoren uw aandacht 
kunt richten op uw voorladertaken.

Joystick-opties 

Mechanische en elektrische joysticks kunnen 
worden gemonteerd op de armleuning of op de 
CommandARM. De elektronische joystick biedt 
tot 5 functies, inclusief Gss, achteruit rijden, 
schakelen en 3de en 4de onafhankelijke 
hydraulische functies.
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A
D
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Wees GeWeLDiG, 
NieT GROOT
Stelt u zich voor dat u in het bezit bent van twee fantastische trekkers. 
De ene is compact, licht en wendbaar. U kunt hiermee zelfs in de 
nauwste ruimtes komen. U bent gek op de manoeuvreerbaarheid. 
Het is licht, brandstofzuinig en ongelooflijk gemakkelijk te bedienen. 
De andere trekker zit boordevol vermogen, is sterk, stabiel en solide. 
Het heft alles op dat u ervoor plaatst. Nu kunt u dit idee van twee 
trekkers vergeten. De 5R is de trekker die dit alles heeft.

Met de compacte voetafdruk en een korte wielbasis van slechts 2.250 mm is de 5R 
uiterst wendbaar en komt overal waar u wilt. Wij hebben het uitgerust met het 
vermogen om al het zware werk uit te voeren waarvoor u doorgaans zijn grotere 
broers voor gebruikt. Het begint bij een lichte 4,3 t, maar komt ver boven die klasse 
uit – dus u kunt het al uw laderwerk toevertrouwen. Het laatste bewijs dat men niet 
groot hoeft te zijn om geweldig te zijn.
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DRAAICIRKEL

Geweldig in kleine ruimtes  

Als men de productiviteit in meter 
uit zou kunnen drukken, dan zou 
dat hier 3,75 m zijn. Zelfs met de 
bevestigingsframes van de lader 
en de lader aangesloten, houdt de 
5R deze uitstekende draaicirkel. Het is 
perfect voor effectief voorladerwerk 
in nauwe ruimtes.

*Midden van achteras tot bovenkant van cabinedak

Afmetingen Standaardversie 5R Smalle versie 5R

(A) Breedte 2.150 mm 1.700 mm

(B) Relatieve hoogte* 1.937 mm 1.937 mm

(C) Totale lengte 3.653 mm 3.653 mm

(D) Wielbasis 2.250 mm 2.250 mm

3,75 m
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ALLeeN DieseL,
ALLeeN MAAR 
KRACHT
Krijg al het vermogen dat u nodig hebt en voldoe 
nog steeds aan de emissienormen van Fase IIIb. 
Bespaar tevens aanzienlijk op brandstof. 

Gebouwd voor de boerderij 

Net als alle John Deere-krachtbron werd de PowerTech PWX 
4-cilinder, 4,5 liter hogedruk-commonrailmotor zorgvuldig 
gebouwd voor de eisen van agrarische toepassingen. 
Topsnelheid wordt bij slechts 1.750 tpm bereikt. Transport 
Power Management (TPM) verhoogt het nominale vermogen 
voor inschakelbare benchmark-vermogensdichtheid. 10 pk extra 
is direct beschikbaar bij transportsituaties. een turbolader met 
afvoerklep gecombineerd met geavanceerde technologie van 
emissieregeling zorgt voor een lange en schone levensduur 
van deze motor.

Voeg gewoon... niets toe 

Geen additieven vereist. Door gekoelde 
uitlaatgasrecirculatie (eGR) te combineren met 
een intercooler en dieselroetfi lter (DPF) wordt aan 
de Fase iiiB-emissienormen voldaan zonder 
dat toevoegingen nodig zijn.

5R-modellen (nominaal vermogen 97/68EG)

5090R 66,6 kW (90 pk) (100 pk met TPM) 4 cil.

5100R 74 kW (100 pk) (110 pk met TPM) 4 cil.

5115R 85 kW (115 pk) (125 pk met TPM) 4 cil.

5125R 91,9 kW (125 pk) (135 pk met TPM) 4 cil.
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Ultiem vermogen 

Wanneer niets minder dan spectaculair voldoende is. De 5125R biedt 
een indrukwekkende 125 pk, en 135 pk met TPM-boost.

Superieure effi ciëntie 

De John Deere 4,5 L PowerTech PWX 
4-cilindermotoren die de trekkers van 
de 5R-serie aandrijven, staan bekend 
om hun effi ciëntie. Slimme technologie 
die juist is voor onze tijd en uw bedrijf.

Toerental
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TRANsMissies:
PRODUCTiViTeiT KieZeN

Command8 

Wij zien elke onnodige beweging die wij weg kunnen nemen uit uw dag 
als een kleine overwinning. U zult de intuïtieve bediening met één enkele 
bedieningshendel, opvallende oranje keuzeknoppen, allemaal in een 
algemene John Deere-opmaak. Met essentiële functies, zoals cruisecontrol, 
automatische koppeling, PowrReverser en automatisch schakelen van 
versnellingen en groepen in de automatische modus, kunnen u en uw trekker 
optimale niveaus van productiviteit bereiken terwijl zo min mogelijk energie 
en brandstof wordt verbruikt.

U weet wat u nodig hebt – het is onze taak om keuzes te bieden.
Hier zijn die van u – productiviteit gegarandeerd.

8 POWERSHIFT-VERSNELLINGEN

EENVOUDIGE BEDIENING

■  Basis □ Optioneel – Niet beschikbaar

CommandQuad 
Handmatig

CommandQuad Command8

Totaal aantal
versnellingen (F/R) 16/16 16/16 32/16

Aantal
Powershift-versnellingen 4 4 8

Max. snelheid 40 km/u 40 km/h 40 km/h

Aantal bereikswaarden 4 4 4

Automatische functie Niet verkrijgbaar ■ ■

2 start van versnelling ■ ■ ■

2 ingestelde snelheden – ■ ■

Kruipversnelling – – □

eCO-functie – – ■

Wij geven u twee aparte opties omdat alleen 
u kunt beslissen wat het beste is voor uw bedrijf. 
Wat u ook selecteert, het zal een solide keuze zijn 
voor productiviteit, brandstofeffi ciëntie en gemak 
voor de bestuurder. En hier gaat het allemaal om 
bij de nieuwe 5R.

Kies tussen de CommandQuad-transmissie-optie met vier 
Powershift-versnellingen (1-4) in vier bereikswaarden (A-D), 
en de Command8-transmissie met acht Powershift-
versnellingen (1-8) in vier bereikswaarden (A-D). Beide 
opties geven u verbeterd automatisch schakelen zonder 
koppeling zodat u altijd in de juiste versnelling zit voor uw 
werkzaamheden. Beide zijn volledig intern gebouwd door ons, 
zorgvuldig ontwikkeld om u het gevoel te geven dat uw werk 
zojuist heel wat gemakkelijker is geworden.
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Altijd optimaal 

De Command8-transmissie zorgt ervoor dat vermogen en koppel altijd op de meest effi ciënte manier 
wordt overgebracht, onder alle omstandigheden en bij alle toepassingen.
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105°

GROOT ZiCHT,
ULTieM COMFORT

Panoramadak 

U zult zich veel beter voelen met al dat gewicht 
op uw lader met het ruime zicht door het 
panoramadak van de 5R. Zie waar alles zich 
bevindt en waar het naartoe moet.

Met gemak in- en uitstappen 

Deze cabine is niet alleen plezierig om in te zitten, 
wij hebben er tevens voor gezorgd dat u veilig 
en moeiteloos kunt in- en uitstappen. Met de 
kantelbare en verstelbare stuurkolom kunt u de 
perfecte zitpositie innemen. een comfortabele 
bijrijdersstoel is tevens beschikbaar.

Veel meer zicht van voren 

een beter zicht hebben op de actie voor u is in vele 
situaties essentieel. Dus wij hebben de motorkap 
zo ver mogelijk verlaagd. Dit ontwerp van een 
lage motorkap in combinatie met het optionele 
panoramadak biedt een optimale hoek van 
105 graden van zicht aan de voorkant. Perfect 
voor alle voorladertoepassingen.

Stelt u zich een werkruimte voor die u, door het ontwerp, helpt om 
beter uw werk te doen. Waar complexe taken met intuïtief gemak 
worden uitgevoerd. Dit is de 5R-cabine – waar het er allemaal om 
draait om uw trekker eenvoudig te kunnen bedienen.

Uw behoeften, uw keuze. Zowel de console rechts van de 5R als de nieuwe 
CommandARM werd ontworpen volgens ergonomische principes en perfect op één lijn 
met de nieuwe Primary Display Unit (PDU+) in A-post. er is meer glas rond en boven u, 
voor een volledig ongehinderd zicht. Allemaal in een eersteklas uiterlijk dat tot nog niet 
eerder werd gezien bij een trekker van deze klasse. 
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1

2

3

4

5

Breed openslaande 
deuren voor gemakkelijk 
in- en uitstappen

Comfortabele, inklapbare 
bijrijdersstoel

Premium stoel Opbergruimte linksPanoramische voorruit 
voor maximaal zicht
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11 1312 14

11

12

13
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PDU+ (Primary Display Unit) 
in A post

Nieuwe 
CommandARM

iTEC BasicMeerdere transmissieopties Meerdere bekerhouders 
en opbergruimtes

Op uw gemak, met volledige controle 

Betere bedieningselementen betekent meer controle. Maak 
complexe bewerkingen en manoeuvres gemakkelijk met de 
CommandARM – een geavanceerde mens-machine-interface 
die is ontworpen voor moeiteloze tiptoetsbediening en 
controleren van alle trekkerfuncties. in combinatie met 
de Primary Display Unit in A-post biedt de CommandARM 
een grondig intuïtieve interface voor uw 5R. Bedien alle 
transmissiefuncties. Regel alle sCV’s met gemak voor het 

herkennen van fl ippers met kleurencodes. Precisieregeling 
van het motortoerental met de handgashendel, en bediening 
van hefi nrichting achter. Het gaat er allemaal om wat het beste 
voor u werkt. 



Motormenu 

Cruise-functie, 
uitlaatfi lter

 Aftakas uit 

iTec Basic-menu 

iTeC aan/uit, en 
functionaliteit kiezen

Hefmenu 

Laaddiepte, 
bovengrens, 
daalpercentage

 Aftakas aan 

Onderhoudsmenu 

service-interval + 
diagnostiek 
controleren/regelen

Transmissiemenu 

eco-motortoerental, 
agressie 
omkeerinrichting

Belastinganticipatie 

Motortoerental 
wordt verhoogt voor 
aftakas/hefi nrichting 
achter

Display-
afstellingsmenu 

Displayconfi guratie 
en -instelling

Primary Display Unit (PDU+)

ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OOGOPSLAG

Directe status 

PDU+, geplaatst op A-post, in directe 
gezichtslijn, toont belangrijke berichten 
en waarschuwingen over essentiële 
trekkerfuncties. Het wordt eenvoudig 
bediend met een draaiknop op de console 
rechts of met de CommandARM. 
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6

7

8

9

iTEC Basic Meerdere bekerhouders 
en opbergruimtes

PDU+ (Primary Display 
Unit) in A-post

Nieuwe console rechts Meerdere 
transmissieopties

Nieuwe console rechts 

Op een meer basisniveau hebt u de optie 
van de nieuwe console rechts van de 5R – 
ergonomisch ontworpen, met de meest 
essentiële bedieningen binnen handbereik



20 |

ALTiJD COMFORTABeL

Luchtverende stoel 

Voor extra comfort is de luchtverende stoel beschikbaar 
met een optie voor stoelverwarming.

U zult het gevoel hebben dat niets u ooit uit balans 
kan brengen in de 5R. Blijf alerter en productiever 
met de kennis dat uw 5R elk soort terrein aan kan.

Het sterke, geïntegreerde gietijzeren frame plaatst het 
zwaartepunt laag en zorgt voor een uitstekende balans 
en comfort, zelfs in lastig heuvelachtig terrein. Grote banden 
met een diameter van tot 1,70 m aan de achterkant brengen 
meer kracht over op de grond.
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Voorasvering – compromisloos comfort 

De armen van de verende vooras zorgen voor soepele 
aanpassing aan veranderingen in het terrein voor een werkelijk 
uitstekende prestatie in het veld. De vering is vergrendelbaar 
voor extra precisie, maar kan automatisch afstellen om de 
vooras gelijk te houden met veranderende belastingen voor 
een solide balans van de trekker. Dit zorgt samen allemaal voor 
een superieur rijcomfort met maximale functionele effectiviteit.

Mechanische cabinevering 

U zult genieten van een rit die vrij is van onplezierige trillingen 
en schokken. Op een lange dag kunnen trillingen en schokken 
vermoeidheid opleveren wat een veiligheid- en gezondheidsrisico 
met zich mee brengt. De onderhoudsvrije mechanische 
cabinevering zorgt voor u en biedt u een comfortabele rijervaring.

EERSTEKLAS COMFORT

AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN
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VOLLeDiG 
VeRMOGeN,
PReCisieBeDieNiNG

Bij het geavanceerde hydraulische systeem van de 5R gaat het 
allemaal om het direct verbinden van de ervaren bestuurder 
met het aanbouwdeel. Geen verloren tijd, geen verloren 
vermogen, met nauwkeurige controle over elke beweging.

5R-trekkers zijn uitgerust met tot 7 scv’s, 3 midden en 4 achter. 
Het hydraulische druk- en opbrengstgecompenseerde systeem 
(PFC) kan een maximaal opbrengst van 117 l/min produceren, 
wanneer dat voor het laden van het nodig is. Vermogen en 
controle waar en wanneer u dat nodig hebt.
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MEER CONTROLE 

MEER SPIERKRACHT 

Ultra-robuuste hefinrichting achter 

sluit alles aan dat u nodig hebt voor de taak. 
De super-robuuste hefinrichting achter van de 5R, 
gebouwd om zelfs de zwaarste aanbouwdelen aan 
te kunnen, heeft een maximaal hefvermogen van 
tot 5.300 kg*.

Beter keren op de kopakker met iTEC Basic 

intelligent Total equipment Control Basic 
coördineert de controle van aanbouwdelen 
bij het keren op de kopakker door het 
automatisch uitschakelen van de aftakas, 
differentieelvergrendeling en 4WD.

Betere toegang 

De reeks selectieve regelkleppen die zich op 
een toegankelijke plaats tussen de rails van 
de hefinrichting achter bevindt, bevat maximaal 
vier sCV’s, Power Beyond-aansluitkoppelingen 
en de drukvrije retour op één gemakkelijke locatie.

*maximaal hefvermogen bij haken

Fronthef en frontaftakas 

Wij hebben premium de norm gemaakt op de 5R. 
De geïntegreerde fronthef en aftakas maken 
de 5R-serie uiterst veelzijdig wat betreft 
toepassingen van frontaanbouwdelen, zonder 
dat u daar meer voor betaalt.
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Specificaties

MODEL 5090R 5100R 5115R 5125R

MOTORVERMOGEN

Nominaal vermogen (97/68/eG), pk (kW) 90 (66,6) 100 (74) 115 (85) 125 (91,9)

Nominaal vermogen met TPM (97/68eG), pk (kW) 100 (74) 110 (81,5) 125 (92,3) 135 (99,2)

Max. vermogen (97/68/eG), pk (kW) 92,9 (72) 108,7 (80) 125 (91,9) 135 (99,3)

Constant vermogensbereik, tpm 2.200-1.650

Koppelreserve, % percentage 36 36 36 33,8

Maximaal koppel in Nm (bij toerental van 1.500 tpm) 393 437 502 534

Nominaal toerental, tpm 2.200

Fabrikant John Deere

Type PowerTech PWX

Nabehandeling eGR – DOC – DPF

Aanzuiging Turbocharger met afvoerklep 

Cilinders / cilinderinhoud 4 / 4,5

Koelsysteem Vloeistofgekoeld

Brandstofinspuitsysteem en -regeling Hogedruk-commonrailsysteem, elektronisch geregeld

TRANSMISSIES

CommandQuad Handmatig

 16/16 2,3 – 40 km/u – Alleen handmatig ● ● ● ●

CommandQuad

 16/16 2,3 – 40 km/u – met automatische functie ● ● ● ●

Command8

 32/16 2,3 – 40 km/u – met automatische en eCO-functie ● ● ● ●

Kruipversnelling alleen met Command8 ● ● ● ●

ASSEN

Vooras met vering (optioneel) ● ● ● ●

inschakeling differentieelslot voor standaardas: Limiet slipdifferentieel – Verende vooras: elektrisch-hydraulisch 

inschakeling differentieelslot achter elektrisch-hydraulisch

Achteras Flensas

STUURINRICHTING

Type Hydrostatisch

HYDRAULISCH SYSTEEM

Type Open midden (OC) of systeem met druk- en opbrengstcompensatie (PFC) en belastingdetectiefunctie

Opbrengst bij nominaal toerental, standaard/optie, l/min. 96 / 117

Dubbelwerkende ventielen Tot 4+3

Power Beyond Optioneel

3-PUNTSHEFINRICHTING – achter

Type elektronische sensor voor de onderste hefarm; belastings- en diepteregeling, traploze instelling

Categorie ii

standaard maximale hefcapaciteit bij haken, kg 4.691

standaard hefcapaciteit binnen volledig hefbereik (OeCD 610 mm), kg 2.753

Optionele maximale hefcapaciteit bij haken, kg 5.394

Optionele hefcapaciteit binnen volledig hefbereik (OeCD 610 mm), kg 3.080
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MODEL 5090R 5100R 5115R 5125R

DRIEPUNTSHEFINRICHTING - voor, optioneel

Type Hefinrichting voor geregeld door achterste SCV

Categorie ii

Maximale hefcapaciteit bij haken, kg 3.262

Hefcapaciteit over volledig hefbereik de haken, kg 2.854

AFTAKAS ACHTER

Type elektrohydraulisch ingeschakeld

AFTAKAS VOOR, optioneel

Type elektrohydraulisch ingeschakeld

Motortoerental bij nominaal aftakastoerental (1.000), tpm 2.000

CABINE

Specificaties standaard of panoramadak

Vering (optie) Mechanisch

Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder, dB(A) 74

Display PDU+

DIVERSEN

Pedaalvergrendelingsmodus std

Hydraulische aanhangerremsystemen (opties) 2 lijnen

Pneumatisch aanhangerremsysteem (optie) 2 lijnen

INHOUD

Brandstoftank (standaard) l 178

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Wielbasis, mm 2.250

Breedte x hoogte x lengte, mm 2.150 x 2.695 x 3.653

  Gemeten met flensas, tot aan het cabinedak, van motorkap tot achterband en met banden 16,9 R34.

Minimum transportgewicht, kg 4.300

Maximaal toelaatbaar brutogewicht, kg 8.600

BANDENMATEN

Voorbandmaten, max. beschikbaar (diameter in cm) 480/65R24 (126)

Achterbandmaten, max. beschikbaar (diameter in cm) 540/65R38 (168)
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Specifi caties

De American society of Agricultural and Biological engineers (Amerikaanse Vereniging 
van Agrarische en Biologische ingenieurs) is een educatieve en wetenschappelijke 
organisatie die zich inzet voor de bevordering van techniek met betrekking tot agrarische, 
biologische en voedselsystemen. AsABe is opgericht in 1907 en is gevestigd in st. Joseph, 
Michigan. De organisatie heeft 8000 leden in meer dan 100 landen.

TREKKERMODEL 5090/5100/5115/5125R 

VOORBANDeN 575/13.6R24

ACHTeRBANDeN 750/16.9R34

WieLBAsis (WB) inch / mm 2.250

POMPOPBReNGsT gpm / l/min. 70

NOMiNALe DRUK  psi / BAR 2.828/195

LADER 543R NSL

BAK Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm

GeWiCHT VAN De BAK kg 272

HeFVeRMOGeN
OP VOLLeDiGe HOOGTe

GeMeTeN BiJ HeT sCHARNieR (U) kg 2.063

GeMeTeN OP 800 mm VOOR HeT sCHARNieR (V) kg 1.337

HeFVeRMOGeN 
BiJ 59 inch (1,5 m)
HeFHOOGTe

GeMeTeN BiJ HeT sCHARNieR (W) kg 2.210

GeMeTeN OP 800 mm VOOR HeT sCHARNieR (X) kg 1.652

UiTBReeKKRACHT
VAN De BOOM

GeMeTeN BiJ HeT sCHARNieR (Y) kg 2.327

GeMeTeN OP 800 mm VOOR HeT sCHARNieR (Z) kg 1.613

TeRUGROLKRACHT
VAN De BAK

BiJ MAXiMALe HOOGTe (VV) kg 1.648

OP 59 inch (1,5 m) HeFHOOGTe (XX) kg 2.711

OP GRONDNiVeAU (ZZ) kg 2.565

MAXiMALe HeFHOOGTe (A) mm 3.682

sPeLiNG OP VOLLeDiGe HOOGTe – BAKNiVeAU (B) mm 3.442

OP VOLLeDiGe HOOGTe – UiTGeKiePTe BAK (C) mm 2.678

TOTALe LeNGTe (WB+F) mm 4.649

GRAAFDiePTe (H) mm -102

BeReiK BiJ MAXiMALe HOOGTe (D) mm 776

AAN De GROND – BAKNiVeAU (F) mm 2.399

BAKHOeKeN KANTeLHOeK BAK OP MAXiMALe HOOGTe (E) graden -58

TeRUGROLHOeK AAN De GROND (G) graden 47

KANTeLHOeK AAN De GROND graden -151

CYCLUsTiJDeN LADeR HeFFeN s 4,35

LADeR LATeN ZAKKeN s 3,26

LAADBAK DUMPeN s 3,30

LAADBAK TeRUGROLLeN s 2,22
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5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 

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

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

2.250 2.250 2.250 2.250

70 70 70 70

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

543R MSL 603R NSL 603R MSL 603R HSL

Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm Zwaar uitgevoerde bak 1.850 mm

272 272 272 272

1.699 2.171 1.798 1.958

1.715 1.491 1.812 1.983

2.086 2.389 2.213 2.281

1.943 1.832 2.077 2.237

2.547 2.597 2.621 2.600

2.092 1.894 2.248 2.359

1.699 2.329 2.396 2.627

2.731 4.043 3.860 4.490

2.571 4.190 3.840 4.986

3.683 3.762 3.764 3.764

3.443 3.522 3.524 3.524

2.680 2.752 2.754 2.753

4.649 4.986 4.986 4.985

-99 -226 -224 -224

773 1.048 1.047 1.036

2.399 2.736 2.736 2.735

-58 -54 -54 -54

47 52 52 53

-100 -143 -99 -143

4,03 5,1 4,7 4,7

2,89 3,8 3,5 3,5

2,22 4,3 3,0 3,2

2,22 3,0 3,0 1,1
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“Neem het krediet voor de aankoop van het beste”
John Deere Financial – Een reeks fi nanciële opties die net zo krachtig zijn als onze producten. Neem contact op met uw John Deere dealer voor een uitgebreid gamma van fi nanciële 
opties die passen bij de specifi eke 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 fi nancieringen, kredieten, verzekeringen, productspecifi caties 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. 
Het groen en geel kleurschema, het logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van Deere & Company. JohnDeere.com

Neem contact met ons op; wij zijn er met technici die allemaal in 
de fabriek zijn getraind, klaar om voor u aan het werk te gaan, met 
gebruik van alleen originele John Deere-onderdelen en -producten. 
Onze uitgebreide PowerGard-onderhoudsprogramma’s zijn 
ontworpen om uw apparatuur geweldig te laten werken, en om de 
bedrijfskosten binnen uw budget te houden. Dat is onze toewijding 
voor uw gemoedsrust.


