
6M-serie trekkers
85 tot 125 kW (115 tot 170 pk) 97/68EC
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Voer elke dag  
meer uit
Bij John Deere verliezen we nooit het zicht op het feit dat het boerenbedrijf veel 
zorg en intelligentie vraagt. Om u te helpen om alles uit te voeren zijn onze 6M 
trekkers ontwikkeld om u duidelijke voordelen te bieden, op het land en op de 
weg.

Ze hebben allemaal de kwaliteit, sterkte en betrouwbaarheid die u verwacht van 
John Deere, plus nieuwe, innovatieve kenmerken die ze veelzijdiger, sterker en 
efficiënter maken dan ooit tevoren.

Onze “Presteerder” – de John Deere 6M-serie – is ontwikkeld om uw 
betrouwbare partner te zijn bij alle aspecten van uw bedrijf. Wat ook uw 
doelstellingen zijn, uw 6M trekker zal ze met gemak voor u uitvoeren, elke dag 
weer.

De nieuwe 6M – Maakt het 
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Brute kracht met hersens

Uw 6M trekker heeft alle kracht die u nodig hebt en de bedieningstechnologie om er perfect 
mee om te gaan. Het vermogen wordt geleverd door een geoptimaliseerde serie van zeer 
efficiënte PowerTech PVX motoren en er is een nieuw topmodel, de 6170M, met een maximaal 
vermogen van 175 pk (97/68EC).

Alle 6M trekkers zijn gebouwd volgens het befaamde Full Frame concept van John Deere, 
wat een stijve constructie oplevert, met lage trillingsniveaus en een lager totaalgewicht. 
Het PFC hydraulische systeem is opgewaardeerd om te kunnen voldoen aan de extra eisen van 
hulpwerktuigen en u krijgt de toegevoegde flexibiliteit van een geïntegreerde fronthefinrichting 
en frontaftakas.

De nieuwe 6M trekkers zijn te herkennen aan de nieuw ontworpen motorkap, met de 
kenmerkende John Deere styling van koplampen en grill.

Uw stapsgewijze gids voor de 6M serie 
Er is veel te leren over de nieuwe 6M trekkers, maar voor we in detail erop in gaan geven we 
eerst een kort overzicht van de hoofdpunten:

■ Veelzijdiger

■ Meer comfort

■ Geoptimaliseerd vermogen

■ Hogere efficiëntie

■ Meer variëteit

6M modellen Nominaalvermogen (97/68EC)

6115M 85 kW (115 pk) 

6125M 92 kW (125 pk) 

6130M 96 kW (130 pk) 

6140M 103 kW (140 pk) 

6150M 110 kW (150 pk)

6170M 125 kW (170 pk) 

Geïntegreerde fronthefinrichting en 
frontaftakas voor zwaar gebruik

Sterk full frame ontwerp

Nieuwe, slanke 
familievormgeving

Heldere verlichting

Triple Link vering – TLS Plus

Vooras met TLS en remmen

Nieuw koelsysteem
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6115M
6125M

6130M
6140M
6150M 

6170M

2580 mm

2765 mm

2800 mm

6M-serie trekkers

Opties voor  grotere banden – tot 2,00 m

Meerdere transmissie-opties

ECO-Shift opties

Greenstar / ISOBUS voorbereid

Sterker hydraulisch systeem

Hoger hefvermogen met sterke prestaties door 
gehele heftraject

Nieuwe uitgebreide modellenlijn van 85 tot 125 kW 
(115 – 170 pk)

PowerTech PVX motoren van 4,5 l en 6,8 l

Ergonomische Comfort Cabine met toonaangevend comfort en zicht

Single Fluid oplossing

Compact, licht en sterk

Veelzijdig, efficiënt en sterk

Betrouwbaar, gefocust en enorm vermogen

Zes modellen, drie framegroottes
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Kwaliteit zit in onze genen

We hebben altijd begrepen dat voor u, onze klant, de kwaliteit van landbouwmachines voorop 
staat.  Dat is de reden dat de naam John Deere synoniem is geworden met producten van 
hoge kwaliteit, die aan uw behoeften voldoen en uw verwachtingen overtreffen. Dat bereiken 
we niet met ruimtevaartwetenschap: we praten met u en luisteren naar u. Uw meningen en 
reacties helpen ons om machines en werktuigen te ontwikkelen die het succes van uw bedrijven 
verhogen.

Klantentevredenheidsindex (Customer Satisfaction Index) – CSI 
Zes maanden na aflevering van uw trekker krijgt u een vragenlijst waarmee u ons kunt vertellen 
over uw ervaringen met ons product. Bij John Deere is dit al sinds jaren standaard praktijk en de 
eruit voortkomende gegevens hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en 
de kwaliteit van onze verkoop, service en productieprocessen.

Klantenfocusgroepen (CFG) 
We houden onze vinger aan de pols m.b.t. de markt door onze klanten vanaf het begin te 
betrekken bij het productontwikkelingsproces. Al lang voordat een nieuwe trekker wordt 
geïntroduceerd is het prototype al geëvalueerd door een representatieve groep klanten. Wij 
hechten veel waarde aan de input van deze agrarische professionals.

John Deere kwaliteit en productiesysteem (JDQPS) 
Hoe maken we het beste nog beter? Door constant onze procedures en methoden onder de loep 
te nemen om de complexiteit te verminderen, de effectiviteit te verhogen en de efficiëntie te 
optimaliseren. Door het implementeren van zes sigma richtlijnen, “best practices” en gewone 
gereedschappen en processen, richten we ons op het maximaliseren van de kwaliteit in de hele 
bedrijfsvoering, op een systematische en kosteneffectieve manier.

Goedgekeurd door de gebruikers
Vanaf het allereerste begin worden gebruikers betrokken bij de ontwikkeling van onze trekkers.
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We gaan door weer en wind, zodat u dat niet hoeft te doen

Onze reputatie als fabrikant van betrouwbare landbouwmachines wordt elke dag opnieuw getest. Als onderdeel van hun 
ontwikkeling onderwerpen we alle John Deere trekkers aan jaren van intensief testen, voordat ze op de markt worden gebracht. 
Windtunnels, koude ruimtes, hobbelbanen, schuinstellingsplatforms, elektrische interferentie tests, modderbaden en tests in het 
veld onder zware omstandigheden worden gebruikt als simulatie van de meest extreme situaties in de landbouw.

De iconische Winston Churchill adviseerde al: “Als je door zware omstandigheden moet gaan, blijf dan doorgaan.” 
Dat is precies waarvoor uw 6M trekker is gebouwd.

De John Deere Development Engineering Group stelt al uw producten bloot aan de zwaarste beproevingen. Maar het belangrijkste 
is dat we weten wat de John Deere klanten vragen: deze trekkers laten u niet in de steek wanneer u op het land aan het werk bent.

De 6M trekkers hebben alle testen met vlag en wimpel doorstaan. Getest onder de heetste en droogste omstandigheden.
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Alles in het zicht en binnen handbereik

John Deere trekkers werken vaak continu gedurende extreem lange perioden, dus is het 
van het grootste belang dat de bestuurder beschermd wordt tegen vermoeidheid. En dat 
hangt af van veel meer dan alleen een comfortabele en goed ondersteunende stoel.

Essentieel is een bestuurdersomgeving die precies zo functioneert als u wenst, 
waar alle bedieningselementen goed  in de hand liggen en het zicht niet wordt 
gehinderd. Een ergonomisch goed ingerichte omgeving betekent meer 
productiviteit en minder tijdverlies. De 6M cabine zorgt voor een rustige, 
comfortabele en opgeruimde werkomgeving met een enorm aantal 
bedieningsmogelijkheden.

Het nieuwe instrumentenpaneel geeft de informatie duidelijker weer (alles 
in één oogopslag), terwijl de beglazing rondom betekent dat de bestuurder 
profiteert van een ongehinderd zicht in alle richtingen.

Met Intelligent Total Equipment Control (iTEC Basic) krijgt u het gemak 
van automatische in- en uitschakeling van geïntegreerde systemen 
(differentieel, aftakas en 4WD) bij de draaibewegingen op de 
kopakkers. Een aanzienlijke stressvermindering voor zowel de 
trekker als de bestuurder.
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Met duidelijke afbeeldingen, nauwkeurige analoge en digitale meters en 
toetsbediening is het dashboard geoptimaliseerd, om een samenhangend 
overzicht te geven van alle belangrijke systemen.

Meerdere stoelopties

Doorontwikkelde bedieningsconsole 
rechts

Nieuw dashboard met duidelijk en 
modern ontwerp

Opslagmogelijkheid aan linkerkant

iTEC Basic

Optioneel GreenStar display

Nieuwe gebruikersterminal in het 
dashboard met functietoetsen

De panoramische voorruit uit één stuk zorgt voor een ongehinderd zicht – zeer 
aangenaam bij het werken met werktuigen in de fronthef. 

De opklapbare voorruit scharniert aan de bovenkant, zodat hij open kan 
worden gezet voor een betere ventilatie.
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Altijd in het juiste spoor

John Deere biedt een volledig programma aan van op GPS-
ondersteunde stuuroplossingen, om trekkerbestuurders te 
helpen om sneller en langer te werken zonder moe te worden 
en om de totale productiviteit van de veldwerkzaamheden 
te verhogen. U kunt uw John Deere stuursysteem kiezen 
uit een programma van optionele apparatuur en software-
oplossingen. Met hulp van uw dealer kunt u een stuursysteem 
samen stellen dat precies aan uw behoeften voldoet. 
En doordat het modulair is samengesteld kunt u het systeem 
opwaarderen wanneer uw bedrijf groeit.

Zo werkt het: 
GreenStar /ISOBUS-voorbereiding is de basis voor John Deere 
producten voor precisielandbouw. Een 6M trekker met cabine, 
uitgerust met de voorbereidingsbekabeling voor GreenStar 
en een ISOBUS werktuigenaansluiting, is gemakkelijk te 
combineren met Documentatie of GPS-ondersteunde 
besturing, terwijl hij ook gebruikt kan worden met ISOBUS 
werktuigen. Door de internationale standaard (ISO Standaard 
11783) is het mogelijk om te werken met alle typen ISOBUS-
gecertificeerde werktuigen, die gebruik maken van een 
John Deere GreenStar 1800 of 2630 display.

Welkom in de wereld van 
John Deere FarmSight

Met John Deere FarmSight wordt uw productiviteit 
gemaximaliseerd en u hebt de middelen om uw machinepark 
te beheren en de efficiëntie van uw werkzaamheden te 
optimaliseren.
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De StarFire ontvangers leveren informatie over de 
satellietenposities met verschillende nauwkeurigheidsniveaus. 
De StarFire 300 vangt het gratis EGNOS signaal op voor een 
aansluitingsnauwkeurigheid van ± 40 cm en is het ideale 
instapniveau wanneer het systeem wordt gecombineerd met 
de GreenStar lichtbalk. 

De StarFire 3000 werkt met alle nauwkeurigheidsniveaus 
(SF1, SF2 en RTK) en alle GPS-ondersteunde John Deere 
stuursystemen. Het levert een nauwkeurigheid tot ± 2 cm. 
Bovendien is de StarFire 3000 gevoelig genoeg om satellieten 
te vinden die zich slechts 5° boven de horizon bevinden, 
waardoor moeilijke omgevingen, bijvoorbeeld bij werk om 
bomenrijen, u nooit zullen laten stoppen met werken.

GreenStar displays geven uw bestuurders vingertop bediening 
en visuele ondersteuning voor nauwkeuriger sturen. Ze opti-
maliseren de prestaties van zowel de trekker als de bestuurder, 
waardoor de productiviteit wordt verhoogd en onnodig ge-
bruik van brandstof wordt verminderd. Geschikt voor ISOBUS.

Het GreenStar 1800 kleurendisplay levert een uitgebreide 
stuurondersteuning, in kaart brengen op het scherm, basis 
documentatie, evenals ISOBUS werktuigenbediening (ISOBUS 
VT). Het kan ook worden gebruikt met de John Deere AutoTrac 
Universal (ATU) 200 stuurset.  Het intuïtive GreenStar 2630 
kleuren touchscreen display zit vol met alle nuttige bedienings- 
en meetkenmerken, die u nodig heeft voor een hoge totale 
productiviteit. Van documentatie en prestatiemeting tot GPS-
ondersteunde stuurtechnologie en met geavanceerde ISOBUS 
conformiteit, inclusief sectiebediening en automatische 
werktuigdetectie, is de GreenStar 2630 toonaangevend voor 
gemak, comfort en efficiëntie.

Meer precisie, minder stress. De John Deere GPS-ondersteunde stuursystemen 
besparen kunstmest, brandstof en tijd.

De AutoTrac Universal. De AutoTrac Universal 200 stuurset 
kan na levering van de trekker als accessoire worden 
gemonteerd, zelfs op trekkers van andere merken. Hij is 
gemakkelijk te installeren en kan in minder dan een uur klaar 
zijn voor gebruik, en eventueel later worden verwijderd om op 
andere machines te worden gemonteerd.

Wilt u er meer van weten? Voor meer informatie over al onze 
GPS-ondersteunde stuursystemen kunt u uw dealer vragen 
naar de brochures en de stuursystemen.
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Zes motoren. Een “één-brandstof” systeem.

Meer vermogen en koppel en een lager brandstofverbruik – dat zijn de definiërende 
karakteristieken van de nieuwe 4,5 liter, 4-cilinder PowerTech PVX motoren in de trekkers van 
de 6M-serie. Onze ingenieurs zijn terecht trots op deze zeer efficiënte motoren, die ook voldoen 
aan de Fase III B regelgeving. Evenals alle John Deere krachtbronnen zijn ze extreem robuust en 
betrouwbaar. 

Uitlaatgasrecirculatie (EGR) technologie, met een onderhoudsvrij dieseldeeltjesfilter (DPF) zorgt 
voor conformiteit met de verplichte Fase III B emissiestandaards met “DieselOnly”. 

De sterkere 6M trekkers – waaronder het nieuwe topmodel 6170M – worden aangedreven 
door de befaamde 6,8 liter 6-cilinder motoren. De vermogens- en koppelkarakteristieken van 
alle motoren zijn geoptimaliseerd voor gebruik in de 6M-serie, wat deze trekkers capabeler en 
efficiënter maakt dan ooit tevoren.

Elke van deze robuuste en betrouwbare motoren is uitgerust met een turbolader met variabele 
geometrie, inlaatluchtkoeler, gekoelde uitlaatgasrecirculatie (EGR), 4 kleppen per cilinder en 
hogedruk common rail brandstofinspuiting. De perfecte formule 
voor hoge prestaties en een laag brandstofverbruik bij nominaal 
2100 rpm.

De verborgen kracht.
De 170 pk 6,8 liter PowerTech PVX motor in de 6170M.

AlleenDiesel
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6M-serie trekkers

Meer vermogen. Minder verbruik. 
Uitgerust met dezelfde zeer efficiënte motoren die de premium 6R trekkers aandrijven is de 
6M-serie ontworpen om minder brandstof te verbruiken, terwijl ze al het vermogen leveren dat 
u nodig hebt. Dit is een filosofie die in de hele machine is doorgevoerd, van de ruim bemeten 
banden en ECO Shift transmissie tot en met de PFC hydrauliek, die alleen vermogen verbruikt 
wanneer dat nodig is. 

Help uzelf. En uw bedrijf. 
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw 6M trekker zo efficiënt mogelijk 
presteert. Maar denk eraan, als u eenmaal op de bestuurdersstoel zit komt het op uzelf aan. 
Houd deze praktische maatregelen altijd in uw achterhoofd als u achter het stuur zit:

Zorg ervoor dat de ballast correct is 
■ Controleer of de bandenspanning correct is

■ Controleer de instelling van de aangekoppelde werktuigen

■ Gebruik een GPS-ondersteund stuursysteem om overlappingen zoveel mogelijk te voorkomen

■ Gebruik uitsluitend originele John Deere onderdelen

Uw John Deere dealer kan u verder adviseren.

John Deere PowerTech PVX motoren 
leveren enorme vermogens en 
koppels, waar en wanneer u die 
maar nodig hebt.

Vermogen (kW)
Koppel (Nm) 

Nm kW

rpm
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Soepele werking

De keuze van de juiste transmissie voor uw werkzaamheden 
heeft een positief effect op uw productiviteit en efficiëntie. 
Er zijn vier transmissies leverbaar voor de 6M-serie: 
PowrReverser, PowrQuad PLUS, AutoQuad PLUS en AutoQuad 
PLUS ECO. Ze hebben allemaal de gebruiksvriendelijke, 
elektrisch bediende, aan de linkerkant geplaatste, 
omkeerschakeling.

Voor speciale toepassingen is een kruiptransmissie leverbaar 
voor de 6115M, 6125M, 6130M, 6140M en 6150M.

Alle John Deere transmissies combineren een bewezen 
ontwerp met innovatieve vermogenbesparende technologie. 
Het resultaat: gegarandeerde betrouwbaarheid, intuïtieve 
bediening en lage servicekosten.

Doordat geen twee landbouwbedrijven gelijk zijn is er een serie transmissies 
waaruit u kunt kiezen.
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AutoQuad PLUS en AutoQuad PLUS ECO
krijg alle voordelen van PowrQuad PLUS met het extra gemak van 
automatisch schakelen. Er zijn twee versies met 20/20 of 24/24 versnellingen. 
EcoShift maakt hogere transportsnelheden (40 km/u) mogelijk bij lagere 
motortoerentallen, waardoor het brandstofverbruik wordt verlaagd.

PowrQuad PLUS 
wordt geleverd in drie versies, 16/16, 20/20 en 24/24. Ze bieden allemaal 
snel schakelen, inclusief snelheidsaanpassing wanneer tussen de groepen 
wordt geschakeld. Ze worden bediend met een groepenhendel met 
ontkoppelingsfunctie en knoppen voor de versnellingen. Met SoftShift 
technologie kan soepel worden geschakeld, zelfs onder belasting, door het 
motortoerental even aan te passen. *Alleen beschikbaar voor 6115M, 6125M en 6130M

De PowrReverser* heeft 16 versnellingen vooruit en 16 achteruit en een 
elektrisch bediende omkeerschakeling voor verandering van rijrichting zonder 
gebruik van de koppeling. Ideaal voor voorladerwerkzaamheden.
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Het verstandige vermogensgebruik

Veel van de buitengewone veelzijdigheid van de 6M-serie 
wordt gerealiseerd dankzij de kracht en efficiëntie van zijn 
hydraulische systeem. Het optionele (standaard voor 6150 
en 6170M) systeem met druk- en volumestroomcompensatie 
(PFC) kan een maximale capaciteit van 114 l/min. leveren. 
Maar deze capaciteit wordt alleen bereikt wanneer de 
systeembelasting dit nodig maakt. Wanneer de olietoevoer niet 
langer nodig is keert de pomp terug naar de stand-by stand 
met lage druk en geen volumestroom. Dit verbetert zowel 
de brandstofefficiëntie als de werktuigprestaties. Zelfs de 
stuurreacties worden verbeterd.

Voor lagere hydrauliekeisen is het PC systeem met 
drukcompensatie, met 80 l/min. leverbaar.

Het hydraulische systeem van de 6M-serie kan maximaal vier 
regelventielen van olie voorzien voor de bediening van achter 
aangekoppelde werktuigen, terwijl het ook het vermogen 
kan leveren voor de geïntegreerde fronthefinrichting van 
John Deere.

Dit goed presterende PFC “op afroep” systeem is ook perfect 
voor de bediening van een voorlader.

Het systeem met druk- en volumestroomcompensatie (PFC) brengt de 
hydraulische prestaties op een nieuw niveau.
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Met het John Deere PFC 
hydraulieksysteem worden heffen 
en plaatsen van zware ladingen 
kinderwerk.

Met een capaciteit van maximaal 
114 l/min. past het krachtige PFC 
hydraulieksysteem de volumestroom 
aan de vraag aan, waardoor 
brandstof wordt bespaard en de 
efficiëntie wordt verhoogd.
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Een comfortabel voordeel

Ongeacht of u de bestuurder, de eigenaar, of beiden bent, u profiteert van het hoge niveau 
van bedieningscomfort in de 6M-serie. Wanneer stress en vermoeidheid minder worden stijgt 
de productiviteit. Voor nog meer comfort kunt u de optionele Triple Link voorasvering (TLS) 
bestellen. Dit garandeert niet alleen optimale trekkracht en veldprestaties – het brengt tot 
7 % meer vermogen op de grond en het zorgt ook voor een aanmerkelijke verhoging van het 
bestuurderscomfort.

Past zich aan elke situatie aan 
De TLS voorasvering past zich automatisch aan zich veranderende belastings- 
en trekomstandigheden aan.

De indrukwekkende aanpassingskenmerken hiervan gaan 
soepel om met alle asbelastingsomstandigheden, dankzij:

■  Automatische vlakstelling met + 50 mm veerweg

■  Automatische instelling van asgevoeligheid en hardheid van 
de vering

■  Lang aandrijvingshuis voor geoptimaliseerde trekprestaties

■  Synchronisatie met het sensorensysteem van de 
hefinrichting, om dansen van de voorkant van de trekker 
onder zware trekomstandigheden te voorkomen

Van lichte werkzaamheden tot zware driepuntsaanbouw-
werktuigen en zwaar voorladerwerk maakt de TLS het werk 
gemakkelijker en productiever.

Beter remmen
Bij TLS Plus zijn extra schijfremmen in de voorasnaven 
gemonteerd, om meer remkracht te krijgen. De vering 
past zich automatisch aan veranderende belastings- en 
trekomstandigheden aan.
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Ons robuuste fundament

De 6M trekkers zijn gebouwd op het befaamde John Deere Full 
Frame concept. Dat betekent dat alle belastingen en schokken 
die door de wielen, zware werktuigen of de voorlader worden 
overgebracht, geabsorbeerd en weerstaan worden door het 
robuuste frame over de volle lengte, in plaats van door de 
componenten van de aandrijfljn.

De 6M trekkers kunnen worden besteld met de door u gekozen 
en op de fabriek gemonteerde voorlader voorbereiding, 
die rechtstreeks op het frame wordt gemonteerd.

Het frame draagt ook bij aan de totale stabiliteit en veiligheid 
van elke 6M trekker. En de optionele PowerFill remmen bieden 
extra veiligheid en controle, speciaal tijdens steile afdalingen 
en transportwerkzaamheden op de weg.
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Hoge hefprestaties

De 6M trekkers hebben een ingebouwd voordeel wanneer het 
gaat om voorladerwerk: het John Deere concept met volledig 
frame. Deze robuuste ruggegraat weerstaat de belastingen en 
torsiekrachten die veroorzaakt worden door ongelijkmatige 
belastingen, waardoor de 6M trekker een ongeëvenaard 
stabiele werker is op en om uw erf. De stijve constructie 
beschermt ook de aandrijflijncomponenten tegen de negatieve 
effecten van de torsiekrachten.

Een ander kenmerk, dat moeilijk over te waarderen is tijdens 
intensief voorladerwerk, is de geïntegreerde, links geplaatste 
bekrachtigde omkeerinrichting. Voeg hieraan toe het 
superieure zicht rondom voor een nauwkeurige plaatsing, 
en de sterke prestaties van de optionele PFC hydrauliek, en u 
hebt de ideale trekker voor het verplaatsen van grote balen, 
laden van ruwvoeder of reinigen van stallen. De 6M trekker is 
de perfecte partner voor veehouderijbedrijven.

Zes modellen en de John Deere voorladers die erbij passen

 H310 H340 H360 H380

Hefhoogte* 3,80 m 4,10 m 4,40 m 4,50 m

Hefkracht (MSL)** 1850 kg 1900 kg 2000 kg 2140 kg

6115M X X

6125M X X

6130M X X

6140M X X

6150M  X X

6170M   X X

* Op max. hoogte draaipunt
**  Op 800 mm van het draaipunt, op maximale hoogte en met bakgewicht van 330 kg.  

Druk 200 bar. 
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H-serie voorladers 
Perfect voor het maximaliseren van de veelzijdigheid van de 
6M trekkers zijn de John Deere H-serie voorladers. Ze zijn 
speciaal ontworpen voor aanvulling van de 6M en maken alle 
voorladerwerkzaamheden mogelijk met optimale efficiëntie en 
gemak.

De nieuwe montageframes van gietijzer zijn speciaal gevormd 
voor ongehinderde toegang tot het motorcompartiment 
en verdelen de voorladerbelastingen gelijkmatig over het 
trekkerframe.

De bediening is zowel gemakkelijk als efficiënt door het 
ergonomische ontwerp van de nieuwe mechanische joystick 
met geïntegreerde knop voor het veersysteem.

Bediening met één hand. Op de voorladerhendel kunnen ook de versnellingen 
worden geschakeld met vingertopbediening.

Het volledig frame geeft de trekker veel stabiliteit.
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Goed aangesloten

Een programma van hefinrichtings- en trekhaakopties helpt u 
om het maximale te halen uit de kracht en capaciteiten van uw 
6M trekker. 

De aftakassnelheden worden handig vanuit de cabine 
ingesteld. Aftakastoerentallen van 540/1000 of 
540/540E/1000 rpm zijn mogelijk.

Ongeacht of u hefinrichtingen, trekhaak of aftakas gebruikt, 
al deze John Deere systemen zijn gemakkelijk te bedienen 
en zijn gemaakt om de efficiëntie en productiviteit van uw 
werkzaamheden te maximaliseren.

Voor extra veelzijdigheid is er ook een geïntegreerde 
fronthefinrichting, perfect voor het dragen van ballast en 
voor werken met frontwerktuigen. Deze fronthef kan worden 
gecombineerd met de geïntegreerde John Deere frontaftakas 
en is natuurlijk volledig combineerbaar met de John Deere 
voorladers.

Sterkte en gebruiksgemak zijn typische attributen van alle John Deere 
hefinrichtingen.

Afstandsbediening voor hefinrichting en PTO

Optionele ISOBUS

Tot 4 hydrauliekventielen achter

Optionele hydraulische topstang

540/540E/1000  PTO
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Kenmerken fronthefinrichting:
■  Twee hydraulische aansluitingen 

aan de voorkant
■  Dubbelwerkende cilinders voor
■  Zowel heffen als drukken
■  Zevenpolige contactdoos

Geïntegreerde fronthefinrichting
De 6M trekkers zijn ook leverbaar 
met een volledig geïntegreerde 
fronthefinrichting, met een 
maximaal hefvermogen van 
4000 kg. Deze is ook beschikbaar 
voor nalevering. Uw dealer kan u 
hier meer over vertellen.
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Veelzijdigheidskampioen

Uw John Deere 6M trekker is robuust genoeg gebouwd 
om meer werkzaamheden aan te kunnen dan ooit tevoren. 
En het is zijn allround karakter dat de 6M geschikt maakt 
voor een veelheid aan werkzaamheden, waar u hem ook maar 
nodig hebt. Ongeacht of u een akkerbouw-, veehouderij- 
of tuinbouwbedrijf hebt, u zult de veelzijdigheid van de 
6M trekkers – onze uitvoerder – weten te waarderen. 
Deze trekkers zijn net zo in hun element op het land, bij 
het uitvoeren van lichte en zware grondbewerking of 
gewasverzorging en graslandwerkzaamheden met de aftakas, 
als bij voorladerwerk op uw erf of bij transport op de weg. 
Ze blinken ook uit op tuinbouwbedrijven, vooral op grote 
bedrijven met vollegronds tuinbouwgewassen.

6M met allround capaciteiten.
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De 6M-serie is perfect voor werk op tuinbouwbedrijven, vooral de grotere 
vollegrondsbedrijven.

Alle 6M trekkers zijn extreem veelzijdig, de korte wielbasis van de 6115M en 
6125M maakt ze bijzonder wendbaar.

De 6170M maakt licht werk van zware akkerbouwwerkzaamheden.

Voor veehouderijbedrijven zorgt het robuuste volledige frame ervoor dat de 
6M trekkers ideaal zijn voor combinaties van voor en achter aangekoppelde 
werktuigen en voor voorladerwerkzaamheden.
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Blijf succesvol

Het zal u verheugen om te weten dat John Deere’s 
investeringen in de 6M-serie ook werden aangewend voor 
het gemak van onderhoud en service. Sommige componenten 
vragen weinig of geen onderhoud en alle punten voor 
regelmatig onderhoud zijn gemakkelijk bereikbaar.

Denk eraan dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
John Deere producten betekent dat uw 6M trekker slechts een 
minimum aan niet regelmatig onderhoud nodig heeft. En dat 
zal een positief effect hebben op uw totale gebruikskosten. 
Wanneer eraan gewerkt moet worden hebt u de zekerheid dat 
dit altijd wordt uitgevoerd door specialisten die grondig zijn 
getraind door John Deere.

Dus elke John Deere 6M trekker wordt standaard geleverd met 
een grote gemoedsrust voor uzelf.

De 6M trekkers zijn ontworpen en gebouwd voor gemakkelijke toegang tot 
alle service- en onderhoudspunten.
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Plus 50 II. Gemaakt voor uw trekker. 
Het is verstandig om uw trekker te beschermen door de 
motorolie te gebruiken die specifiek voor trekkers is ontwikkeld 
– Plus 50 II. Het is speciaal geformuleerd door John Deere’s 
ingenieurs, voor optimale prestaties in de typische omgeving 
in uw trekkermotor met lage toerentallen/hoog koppel/hoge 
temperatuur.

PowerGard* 
Zorg voor ongeëvenaarde zekerheid met één van onze drie 
flexibele John Deere onderhoudsprogramma’s. Kies het 
programma dat het beste past bij uw behoeften en 
omstandigheden.

PowerGard onderhoud dekt alle reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden, behalve garantie.

PowerGard zekerheid. In combinatie met PowerGard 
onderhoud, zorgt voor 4 jaren/5000 werkuren extra 
dekking buiten de garantieperiode, met dekking voor de 
motor, transmissie en frame.

PowerGard zekerheid+ geeft meer dekking voor 
hulpcomponenten van de motor, elektrische 
componenten, sturen, remmen, hydrauliek en de 
bestuurdersomgeving.

 
* PowerGard is niet in alle landen beschikbaar.

6M-serie trekkers
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6125M 6150M 6170M

D
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A A A

6M serie trekkers – technische gegevens 

Afmetingen

AFMETINGEN* 6115M 6125M 6130M 6140M 6150M 6170M
(A) Wielbasis, mm 2580 2765 2800
(B) Totale lengte, mm 
Inclusief basis neusgewicht en trekstangen met vanghaken horizontaal

4490 4830 4870 4990

(C) Hoogte, mm 
Totale hoogte (met onderstaande banden)

2820 2960 2980 3100

(D) Breedte, mm 
*Met onderstaande banden 2490 2550

Voor (Diameter in cm) 540/65 R24 (134) 540/65 R28 (144) 600/65 R28 (152)
Achter (Diameter in cm) 600/65 R38 (178) 650/65 R38 (185) 710/70 R38 (200)
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Technische gegevens

6M serie trekkers – technische gegevens

6115M 6125M 6130M 6140M 6150M 6170M
MOTORPRESTATIES 
Nominaal vermogen (97/68EU), pk (kW) 115 (85) 125 (92) 130 (96) 140 (103) 150 (110) 170 (125)
Max. vermogen (97/68EU), pk (kW) 121 (89) 132 (97) 136 (100) 147 (108) 158 (116) 175 (129)
Nominaal vermogen (ECE-R24), pk (kW) 110 (81) 118 (87) 126 (93) 135 (99) 144 (106) 165 (121)
Max. vermogen (ECE-R24), pk (KW) 117 (86) 126 (93) 133 (98) 143 (105) 152 (112) 170 (125)
Constant vermogen traject, rpm 2100-1600 2100-1600 2100-1600 2100-1600 2100-1600 2100-1600
Koppelreserve, procent 35 35 35 37 35 35
Maximum koppel, Nm (bij 1500 rpm) 519 564 587 640 (1400) 677 768
Nominaal toerental, rpm 2100
Fabrikant John Deere Power Systems
Type PowerTech Plus motoren met één brandstofsoort
Nabehandeling Uitlaatfilter met diesel oxidatie katalysator (DOC) en roetdeeltjesfilter (DPF)
Filter, motorlucht PowerCore G2 luchtfilter met voorreiniging
Aanzuiging (Fase III B) Turbolader met variable geometrie met intercooler en gekoeld uitlaatgas 
Aantal cilinders en cilinderinhoud 4 / 4,5 L 6 / 6,8 L
Koelsysteem Koelsysteem met temperatuurafhankelijke aandrijving viscoventilator 
Brandstofinspuitingsysteem en regeling Hogedruk CommonRail systeem met tot 2000 bar inspuitdruk
TRANSMISSIE OPTIES
PowrReverser

16/16 1,8 – 30 km/u X X X X
PowrQuad PLUS

16/16 2,4 – 30 km/u X X X X
16/16 3,2 – 40 km/u X X
20/20 2,5 – 40 km/u X X
24/24 1,4 – 40 km/u X X X X

AutoQuad PLUS
20/20 2,5 – 40 km/u X X
24/24 1,4 – 40 km/u X X X X

AutoQuad PLUS EcoShift
20/20 2,5 – 40 km/u X X
24/24 1,4 – 40 km/u X X X X

Kruipgroep (SynchroPlus, PowrReverser, PowrQuad, PowrQuad PLUS, AutoQuad PLUS en AutoQuad PLUS EcoShift) X X X X X
ASSEN
Ontwerp veersysteem Triple Link veersysteem (TLS) MFWD as, hydropneumatisch, permanent actief, triple link, vering met automatische vlakstelling
Veerweg 100 mm veerweg
Inschakeling differentieelslot vooras automatisch blokkerend differentieel
Inschakeling differentieelslot achteras Elektrohydr. bediende, oliegekoelde koppeling
Achteras Flensas
BESTURING
Type Dynamische Load Sensing, hydrostatisch, nauwkeurige olielevering
HYDRAULISCH SYSTEEM
Type Drukcompensatie (PC) / druk- en volumecompensatie (PFC) systeem met load sensing functie (optie) Druk- en volumecompensatie (PFC) systeem met 

load sensing functie
Volumestroom bij nominale snelheid/optie, l/min 80/114 (optie) 114
Regelventielen (achter/midden) 4 achter / 3 midden 4 achter / 3 midden 4 achter / 3 midden 4 achter / 3 midden 4 achter / 3 midden 4 achter / 3 midden
Power beyond optioneel
Olieafnamecapaciteit zonder/met extra tank, l 25 / 37 35 / 47
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6115M 6125M 6130M 6140M 6150M 6170M
3-PUNTSHEFINRICHTING – ACHTER
Type Elektronisch, trekstangen; trekkracht- & diepteregeling, traploze mengregeling, zweefstand
Categorie II/IIIN II/IIIN IIIN IIIN IIIN III
Max. hefvermogen in de vanghaken, kg 4900 4900 5600 6300 6500 7000
Hefvermogen door hele heftraject (OECD in de vanghaken), kg 2700 2700 3000 3400 5200 4300
Hefvermogen door hele heftraject (OECD 610 mm achter de vanghaken), kg 2300 2300 2700 3000 4100 3800
Hefvermogen door hele heftraject (OECD 1800 mm achter de vanghaken), kg (standaard/optioneel) 1800/2300 1800/2300 2100/2600 2300/2600 2500/2800 2600/3300
3-PUNTSHEFINRICHTING – VOOR
Type Fronttrekhaak, hef bediend door regelventiel achter, leiding regelventiel optioneel
Categorie IIIN
Max. hefvermogen in de vanghaken, kg 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Max. hefvermogen  (OECD 610 mm voor de vanghaken) 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Hefvermogen door hele heftraject (OECD in de vanghaken), kg 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Hefvermogen door hele heftraject (OECD 610 mm voor de vanghaken) 2550 2550 2550 2550 2550 2550
ACHTERAFTAKAS
Type Elektrohydr. bediende, oliegekoelde meervoudige platen
Motor rpm bij nominale aftakastoerentallen (540/540E/1000 achteraftakas) 1932 / 1575 / 1932
FRONTAFTAKAS
Type Elektrohydr. bediend, oliegekoeld
Motortoerental bij nominaal aftakastoerental (1000), rpm 1995
CABINE
Technische gegevens Kantelbare cabine; 310° rondom zicht; telescopische en kantelbare stuurkolom/stuurwiel; opt. Veldkantoortje
Geluidsniveau op oorhoogte bestuurder, dBA 71 71 71 71 72 72
Glasoppervlakte cabine, m² 4,79
Display Geïntegreerd in dashboard
DIVERSEN
GreenStar-voorbereid optioneel
ISOBUS werktuigenaansluiting optioneel
Startonderbreker optioneel
Wagenremsysteem hydraulisch of pneumatisch systeem optioneel
Pneumatisch wagenremsysteem inclusief drukluchtdroger
INHOUDEN
Brandstoftank 220 220 345 345 355 405
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Wielbasis, mm 2580 2580 2765 2765 2765 2800
Breedte x hoogte x lengte, mm 2490x2820x4490 2490x2960x4630 2490x2980x4870 2550x3100x4990
*gemeten met flensas, tot cabinedak, van frontgewichtdrager tot horizontale trekstangen
Bodemvrijheid, mm (bodemvrijheid midden 4WD (MFWD)) 500 500 530 530 530 560
Gemiddeld transportgewicht, kg 5210 5225 5514 5534 5930 7105
*Gemeten met AutoQuad PLUS transmissie, TLS vooras, trekhaak, basisgewicht en max. bandenmaat, zie hierna
Maximum toegestaan bruto gewicht, kg 8700 8700 9500 9800 10800 11300
BANDENMAAT
Bandenmaten voorwielen, max. leverbaar (diameter in cm)* 540/65 R24 (134) 540/65 R28 (144) 600/65 R28 (152)
Bandenmaten achterwielen, max. leverbaar (diameter in cm)* 600/65 R38 (178) 650/65 R38 (185) 710/70 R38 (200)

*Diameter tijdens het werk



“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.

De dealer organisatie voor uw uitvoerder
Na de creatie van de 6M serie trekkers is er John Deere veel aan gelegen om u aan het werk te houden, met een “Maak het Mogelijk” benadering, die niet alleen betrekking heeft op onze producten, 
maar ook op de prestaties van onze dealerorganisatie. Alle werknemers van de dealers worden getraind door John Deere en ze kennen uw John Deere 6M trekker al van binnen en van buiten. Met 
andere woorden: onze dealers zijn even gebruikersvriendelijk en betrouwbaar als onze trekkers, altijd bereid om u te helpen meer voor elkaar te krijgen.
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