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Commerciële machines
voor commerciële resultaten 
Eén merk, vele mogelijkheden – investeer in prestaties

Toonaangevend Prestaties van een 
krachtpatser

Lang leve comfort!

Met een commerciële loopmaaier zijn 
kleinere oppervlakken in een mum van 
tijd gemaaid. Door hun robuuste bouw en 
geavanceerde techniek zijn ze ontworpen 
om dag in dag uit te worden gebruikt.

Wat prestaties en duurzaamheid betreft, 
gaat er niets boven deze veelzijdige 
dieselmaaitrekkers zonder draaicirkel. 
Door de fantastische ergonomie en 
intuïtieve bedieningselementen zult u 
versteld staan van hoeveel u op een dag 
gedaan kunt krijgen.

Deze krachtige cirkelmaaiers voor grote 
oppervlakten zijn zo robuust dat ze de 
hele dag door, zonder pauze, door 
kunnen werken. En ze zijn zo comfortabel 
dat uw bestuurders dat ook kunnen.

 – Commerciële loopmaaiers  – Zero-turn maaiers 
 – Dieselmaaitrekkers 
 – Compacte maaitrekkers

 – Frontcirkelmaaiers 
 – Cirkelmaaier voor grote oppervlakten
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Inhoud 
Commerciële maaimachines

Specialisten 
in sportgras

Deze betrouwbare machines geven
u een ideale mix van maaikwaliteit, 
bedieningscomfort en gebruiksgemak. 
Plus eenvoudige aanpassingen en 
ongeëvenaarde toegankelijkheid voor 
onderhoud – voor meer bedrijfszekerheid 
en minder problemen.
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 – Kooimaaiers voor grote oppervlakten
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John Deere ervaring 
Ons wereldwijde dealernetwerk

John Deere dealers zijn buitengewoon trots op hun uitstekende reputatie, en terecht. Van advies 
voorafgaand aan de aankoop tot onderdelen, onderhoud en reparaties – ze gaan net een stukje 
verder om de best mogelijke oplossingen te bieden voor uw behoeften. Uw plaatselijke dealer kent 
al onze machines door en door en zal u graag helpen om optimaal van uw investering te profiteren. 
Ga om de dichtstbijzijnde John Deere dealer te vinden naar dealerlocator.deere.com

Kennismaking met het product 
Elke machine die u koopt bij uw John Deere dealer wordt volledig 
ingesteld geleverd en staat te popelen om aan de slag te gaan. 
Wij bieden praktische training voor de algemene bediening 
en de nieuwe functies, plus handige tips over hoe u een 
optimaal brandstofverbruik en een lange levensduur kunt 
bereiken zonder in te leveren op prestaties. 

 

PowerGard*  
Kies voor proactieve planning en kostenbeheer voor een 
PowerGard* onderhoudsplan. Dit plan dekt standaard 
onderhoud en de geplande vervanging van onderdelen 
door originele John Deere componenten, smeermiddelen 
en koelvloeistoffen. Vraag uw dealer om meer informatie! 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeelvervanging en reparatie 
Zelfs een John Deere zal uiteindelijk reparaties nodig hebben. 
Wanneer die dag komt, zal uw dealer alles uit de kast trekken 
om de stilstandtijd tot een minimum beperken. Met een 
technisch geavanceerde werkplaats en een volledig opgeleid 
technisch team kan de dealer bijna alles snel en kosteneffectief 
repareren. Voor kleinere reparaties die u liever zelf uitvoert, 
kunnen ze alles wat u nodig heeft de volgende dag leveren – 
zelfs voor oudere modellen. 
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Onderdelen en fi nanciële diensten

Uitgebreide garantie 
Alle John Deere onderdelen en 
accessoires worden geleverd met 
ingebouwde gemoedsrust. Met onze 
no-nonsense garantie bent verzekerd
van duurzame topkwaliteit die u niet
zal teleurstellen. 

Onmiddellijke levering 
Wij hebben net als u een hekel aan 
stilstandtijd. Dus als uw John Deere 
dealer niet in huis heeft wat u nodig 
heeft, zal hij ervoor zorgen dat u het 
krijgt geleverd via ons toonaangevende 
wereldwijde ondersteuningssysteem
voor onderdelen. 

Online bestellingen*  
Bestel onderdelen op elk moment
en overal met uw smartphone
of tablet met de mobiele versie
van JDParts.Deere.com. Zoek op 
modelnummer, onderdeelnummer
of trefwoord om snel te vinden wat
u nodig heeft en bestel vervolgens
veilig met een druk op de knop.

Financieringsoplossingen  
Voor een betrouwbare, transparante 
fi nanciering die is afgestemd op uw 
individuele behoeften bent u bij 
John Deere Financial aan het juiste adres. 
Als enige fabrikant met een eigen 
afdeling voor fi nanciële diensten kunnen 
we het fi nanciële plaatje voor u kloppend 
maken door uw cashfl ow te verbeteren 
en uw totale eigendomskosten te 
optimaliseren. Voordelen zijn onder 
andere fl exibele leasing- en 
betalingsopties, concurrerende tarieven 
en een snelle, eenvoudige 
aanvraagprocedure die administratieve 
rompslomp en jargon tot een minimum 
beperkt.

Precisie en consistentie zijn de sleutel tot succes – en de beste manier om de prestaties van uw 
apparatuur te beschermen, is met originele onderdelen en accessoires van John Deere. Wij bieden 
een volledige reeks van precisieonderdelen om uw prestaties op peil te houden of zelfs te verbeteren.

* niet in alle landen beschikbaar

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 
aanbod van fi nancieringsopties die aansluiten bij de 
specifi eke behoeften van uw bedrijf. Niet in alle landen 
verkrijgbaar; vraag uw plaatselijke dealer.
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Commerciële loopmaaiers 
Ervaar compacte prestaties voor compacte oppervlakken

De commerciële reeks loopmaaiers is ontworpen voor
gebruik de hele dag door, zonder vermoeidheid. Ze hebben 
een sterk, corrosiebestendig aluminium maaidek met stalen 
verstevigingen en zijn verkrijgbaar in verschillende modellen. 
Deze maaiers zijn niet bang voor hard werk.

Vraag uw dealer
vandaag nog naar de 
brochure “Professionele
loopmaaiers” of download 
deze van JohnDeere.com
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PRO 47V

SUBARU

Variabele snelheid: 2,7 – 4,5 km/u

Werkbreedte: 47 cm Werkbreedte: 54 cm

SUBARU

Variabele snelheid: 2,7 – 4,8 km/u

JX90C

C52KS

SUBARU BRIGGS & STRATTON

Nieuwe variabele snelheid: 2,9 – 4,8 km/u

Werkbreedte: 50 cm

C43

Werkbreedte: 43 cm

BRIGGS & STRATTON

JX90CB

Werkbreedte: 54 cm

Variabele snelheid: 2,7 – 4,8 km/u

Mesremkoppeling

SUBARU

D45C

OHV-benzinemotor

Werkbreedte: 45 cm

Aparte commerciële verticuteermachineZij-uitworp

Een harde jongen 
Voor extra duurzaamheid is het 
aluminium onderstel aan de binnen- en 
buitenkant extra versterkt met stalen 
platen. U hoeft zich dus geen zorgen te 
maken over corrosie.

Weinig trillingen 
Dankzij het robuuste anti-vibratiesysteem 
kunt u langer en veiliger werken, met 
minder blootstelling aan trillingen. 
U hoeft uw werkdag niet te onderbreken.

Slimme beweging 
De mesremkoppeling (Blade Brake
Clutch – BBC) stopt het mes, maar de 
motor blijft lopen. Hierdoor wordt het 
gemakkelijker uw machine van A naar
B te verplaatsen en bespaart u tijd bij
het legen van de opvangzak. (JX90CB)

1500 m² 2500 m² 4000 m²

4000 m² 5000 m² 4000 m²
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Zero Turn-maaier 
Ervaar perfecte bediening

Ongeëvenaarde bediening 
Eenvoudige bediening met de gepolsterde bedieningshendels. 
Om het maaidek omhoog of omlaag te zetten en de messen uit 
te schakelen, hoeft u alleen maar op een knop te drukken.

Werken in comfort 
Hoewel de stoel breed en diep is, met een hoge rug en verstelbare 
armsteunen, zijn alle bedieningselementen op het rechter zijpaneel 
duidelijk zichtbaar. De nieuwe luchtgeveerde stoel past zich aan aan 
uw gewicht en persoonlijke voorkeuren, voor eersteklas comfort.

De Z997R biedt u een ongelooflijke wendbaarheid – en een krachtige motor, een maaidek 
met grote capaciteit en een uitstekende bouwkwaliteit voor vele jaren van productieve dienst. 
Het werk wordt 20 procent sneller gedaan dan met een frontmaaier, waardoor u elke keer dat 
u hem gebruikt geld bespaart.
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Eenvoudig instelbare maaihoogte 
Eenvoudig instelbaar dek dankzij de maaihoogteselector
die handig op het rechter regelpaneel is geplaatst.

7-Iron PRO maaidek met zij-uitworp 
Het maaidek met zij-uitworp is gestampt uit 7-gauge staal
van 4,6 mm (0,179 in.) en beschikken over asaandrijving voor 
veeleisende commerciële toepassingen. Ze kunnen tevens 
worden omgebouwd voor mulchen.

Dek met achteruitworp 
De dekken zijn gelast van 7-gauge staal van 4,6 mm (0,179 in.) en 
voldoen aan de eisen van commerciële toepassingen.

Eenvoudig onderhoud 
Ontworpen om ervoor te zorgen dat de belangrijkste motoronderdelen 
gemakkelijk toegankelijk zijn onder de motorkap. De omhoog te 
klappen stoel biedt gemakkelijk toegang tot het hydraulisch systeem
en het omhoog te klappen voetplatform biedt gemakkelijk toegang
tot de maaidekassen.

Zero Turn-maaier

Z997R

Motor
Maximaal nominaal vermogen 28,6 pk (21 kW) bij 2800 tpm, pk
Cilinderinhoud 81,4 kubieke inch (1330 cc)
Cilinders Drie
Smering Druksmering
Koeling Vloeistof
Luchtfi lter Droog, vervangbaar
Type brandstof Diesel
Inhoud brandstoftank 43,6 l (9,6 gallon)
Elektrisch systeem 
Oplaadsysteem 75 A
Accuspanning 12 volt
Urenteller Standaard multifunctioneel display
Startsysteem met 
bestuurdersaanwezigheid

Standaard 

Aandrijfl ijn 
Hydraulische pompen Dubbel geünitiseerde pompen van 

Kanzaki
Wielmotoren Parker Ross
Hydraulische capaciteit Tankinhoud van 12,1 l (2,7 gallon)
Rijsnelheid vooruit 0-18,5 km/u (0-11,5 mph)
Rijsnelheid achteruit 0-8,1 km/u (0-5 mph)
Aftakas
Type Hydraulische koppeling
Aandrijving Interne natte schijfkoppeling
Remmen 
Parkeerrem Schuifschijfrem
Inschakeling parkeerrem Handmatig bediende hendel
Maaidekken
Leverbare breedtes/typen 152,4 en 182,9 cm (60, 72 inch) 

zij-uitworp en 152,4 cm (60 inch) 
achteruitworp

Constructie maaidek 7-Iron PRO (uit één stuk gestanst staal 
met verstevigingen) - (met uitzondering 
van de achteruitworp van 60 inch)

Dikte maaidek 7 gauge (4,6 mm, 0,177 inch)
gestanst staal

Maaihoogtebereik/stappen 3,8-12,7 cm(1,5-5,0 inch) /
0,6 cm (0,25 inch)

Messen
Mesuiteindesnelheid Maaidek van 60 inch 17.480 fpm (88,8 m/s); 

maaidek van 72 inch 17.500 fpm
(88,9 m/s)

Aantal Drie
Wielen en banden
Aangedreven banden (achter) 26x12-12
Wielafmetingen zwenkwielen (voor) 15-6-6 en lekvrij ontwerp
Afmetingen
Totale lengte 60 inch zij-uitworp 244 cm (96 inch)
Totale breedte (goot omlaag) 60 inch zij-uitworp 188 cm (72 inch);

dek 218,4 cm (86 inch)

Hoogte Rolbeugels omhoog 216 cm (85 inch)
Gewicht (inclusief vloeistoffen) 60 inch zij-uitworp 805 kg (1774 lb.);

60 inch achteruitworp 829 kg (1827 lb); 
72 inch zij-uitworp 835 kg (1841 lb)
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Frontcirkelmaaiers 
Ervaar snelle prestaties van topkwaliteit



11|

De geheel nieuwe 1500-serie TerrainCut commerciële 
frontcirkelmaaiers leveren een uitstekende combinatie 
van snelheid en maaikwaliteit. 
Met hun 7-IRON maaidekken met hoge capaciteit, 
efficiënte dieselmotoren met hoog koppel en 
uitzonderlijke 4WD kunnen ze met hoge snelheid 
dicht gras maaien en toch een bewonderenswaardige 
maaikwaliteit leveren. 
Het is een John Deere, dus naast vermogen en 
prestaties krijgt u optimale veiligheid en comfort 
voor de bestuurder. Van premium stoelen en 
gebruiksvriendelijke bedieningselementen tot aan 
de standaard inklapbare rolbeugel of de volledig 
gesloten cabine.

1550
Motor van 24,2 pk (17,8 kW) 

Hydrostatische vierwielaandrijving

Maaibreedte: zij-uitworp van 153 cm (60 in.) 
of 183 cm (72 in.), achteruitworp van 158 cm 
(62 in.) of 183 cm (72 in.)

Maaibreedte: zij-uitworp van 153 cm (60 in.) 
of 183 cm (72 in.), achteruitworp van 158 cm 
(62 in.) of 183 cm (72 in.)

Maaibreedte: zij-uitworp van 153 cm (60 in.) 
of 183 cm (72 in.), achteruitworp van 158 cm 
(62 in.) of 183 cm (72 in.)

Maaibreedte: zij-uitworp van 153 cm (60 in.) 
of 183 cm (72 in.), achteruitworp van 158 cm 
(62 in.) of 183 cm (72 in.)

Maaibreedte: zij-uitworp van 153 cm (60 in.) 
of 183 cm (72 in.), achteruitworp van 158 cm 
(62 in.) of 183 cm (72 in.)

1570
Motor van 30,9 pk (22,7 kW) 

Hydrostatische vierwielaandrijving

1580
Motor van 38,2 pk (28,1 kW) 

Hydrostatische vierwielaandrijving

1575
Motor van 30,9 pk (22,7 kW) 

Hydrostatische vierwielaandrijving

ComfortCab

1585
Motor van 38,2 pk (28,1 kW) 

Hydrostatische vierwielaandrijving

ComfortCab

Veelzijdigheid 
De TerrainCut serie blinkt uit in de commerciële maaiwereld, 
maar daar houdt het nog niet op. Het voorblad van 152 cm 
(60 inch) is eenvoudig in plaats van het maaidek te monteren 
en maakt een hele reeks extra activiteiten mogelijk.

Optionele GLC1500-opvang (600 l)

Optionele GLC1500-opvang (600 l of 900 l))

Optionele GLC1500-opvang (600 l of 900 l))
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Meer tractie, meer 
uithoudingsvermogen 
Met een zeer grote hydrostatische module, grote radiateur-
oliekoeler, een in olie gedompelde schijf en natte 
aftakaskoppeling, is deze transmissie op alles voorbereid.
Ook trottoirbanden, hellingen en glad gras zijn geen probleem: 
de vierwielaandrijving werkt met een mechanische as en heeft 
standaard een differentieelslot.

Intuïtieve, ergonomische 
bedieningselementen 
Het centrale display en de kleurgecodeerde bedieningselementen 
maken de bediening eenvoudig en intuïtief, en het Twin Touch 
transmissiepedaal volgt de natuurlijke beweging van uw voet. 
Onder de standaard functies zijn een elektrische 
aftakasschakelaar om het maaidek in te schakelen en individuele, 
voetbediende draairemmen aan de linkerzijde van het platform. 

Werkt net zo hard als u 
Onze frontcirkelmaaiers hebben een stil, effi ciënt
koelsysteem dat gemakkelijk te reinigen en te onderhouden is. 
Een brandstoftank van 60 liter voor tien uur lang maaien
en een grote, vloeistofgekoelde driecilinder-dieselmotor
met directe inspuiting voor uitstekende zuinigheid
en maaiprestaties.

Frontcirkelmaaiers 
Kenmerken

Frame van hoge sterkte 
Door de belasting over een veel groter gebied te verspreiden, 
zorgt dit geavanceerde, zelf-versterkende ontwerp voor een 
enorme toename van de algehele sterkte en kunnen de 
componenten dichter bij de grond worden geplaatst voor
een laag zwaartepunt.
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Gemakkelijk te onderhouden 
Nog nooit was onderhoud zo eenvoudig. Alle dagelijkse 
controlepunten zijn gemakkelijk te vinden en goed toegankelijk, 
en het maaidek kan draaien, zodat de messen eenvoudig te 
reinigen en te verwisselen zijn.

7-Iron PRO maaidek
met zij-uitworp 
Het dek is gestampt uit 7-gauge staal van 4,6 mm (0,179 in.)
en voldoet aan de eisen van commerciële toepassingen.
Het kan tevens worden omgebouwd voor mulchen.

FASTBACK maaidek
met achteruitworp 
De dekken zijn gelast van 7-gauge staal van 4,6 mm (0,179 in.) en 
voldoen aan de eisen van commerciële toepassingen.
Het kan tevens worden omgebouwd voor mulchen.

Ronddraaien voor onderhoud 
Alle dekken zijn ontworpen om eenvoudig toegang te bieden 
voor reiniging en mesonderhoud. Dit vermindert ook de lengte 
van de machine bij het transport op een aanhanger.

Run-fl atmaaidekwielen 
Wees niet bang voor vertraging door zware omstandigheden, 
want de semi-pneumatische zwenkbanden lopen niet leeg
als ze doorboord worden.

Zeer comfortabele rit 
Dankzij de verstelbare stuurkolom en de verstelbare stoel 
kunnen bestuurders binnen enkele seconden hun ideale rijpositie 
vinden. U heeft keuze tussen een ergonomische, mechanische 
stoel en de optionele geveerde Air Ride stoel met armsteunen 
voor maximale productiviteit, de hele dag door. 
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Frontcirkelmaaiers 
ComfortCab

Een volledig geïntegreerde cabine-oplossing 
die een scala van innovatieve functies 
combineert om de bestuurder een 
werkomgeving van topklasse te bieden. 
De ComfortCab is omgeven door gebogen 
glas voor 360 graden zicht met een zeer 
ruim interieur en de ComfortCab beschikt 
ook over een zeer stil interieur, mede dankzij 
de geluiddempende schuimrubberen 
vloermatten. De machine werkt hard terwijl 
u in alle comfort voor de bediening zorgt.
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Het comfort van 
airconditioning 
Het maakt niet uit wat voor weer het is, 
u werkt comfortabel in onze in de fabriek 
geïnstalleerde cabine. Onze volledig 
afgedichte cabine met volledig 
geïntegreerde verwarming en 
airconditioning is voorzien van een 
gestoffeerde, luchtgeveerde stoel, 
dubbele werklampen voor, een 
ruitenwisser met twee snelheden en 
waarschuwingslampen voor en achter.

Eersteklas specificatie 
De cabine zit vol met functies om 
gebruiksgemak te bieden aan de 
bestuurder. Van een ruitenwisser met 
twee snelheden op de voorruit om het 
glas helder te houden tot op het dak 
gemonteerde werklampen naar voren 
om optimaal zicht naar voren te houden 
wanneer dat nodig is.

Intelligent ontwerp 
Bestuurders genieten van een 
onbelemmerd zicht, ongeacht de 
werkzaamheden. Ruim voldoende 
hoofdruimte en gebogen glas aan alle 
vier de zijden bieden een ruim interieur 
en geven bestuurders het gevoel van 
een grote cabine. Dit draagt bij aan 
het verminderen van de vermoeidheid 
van de bestuurder waardoor de algehele 
productiviteit wordt verhoogd.
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Frontcirkelmaaiers 
GLC1500-gras- en bladeropvangsysteem

Het nieuwe GLC1500-opvangsysteem pakt het materiaal op efficiënte wijze samen dankzij een 
krachtig nieuw geïntegreerd ventilatorontwerp dat hydraulisch wordt aangedreven om te zorgen 
voor een constante stroom. Het hydraulische systeem zorgt voor snel zakken en heffen, voor 
sneller legen wanneer het opvangsysteem vol is. Als u meer opvangcapaciteit nodig heeft dan 
de standaard versie van 600 liter, probeer dan de grotere versie van 900 liter.

Compact en efficiënt 
Na installatie is de totale breedte niet groter dan de breedte 
van het maaidek. Dit beschermt de ventilator tegen schade 
tijdens het gebruik en maakt de machine ook wendbaarder. 
Het helpt verder bij het laden en lossen voor transport.

Hoogte en bereik 
De versie met hoge uitworp geeft u de mogelijkheid om 
de opvang te legen in vrachtwagens en aanhangers met hoge 
zijkanten. Naast de hoogte profiteert de opvang van een groot 
bereik, waardoor het materiaal meteen in de vrachtwagen 
of aanhanger valt.
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Frontcirkelmaaiers

1550 1570 1575 1580 1585

Motor 
Type Driecilinder-diesel Driecilinder-diesel Driecilinder-diesel Driecilinder-diesel Driecilinder-diesel

Maximaal nominaal 
vermogen volgens SAE 
J1995, pk (kW)

24,2 (17,8) bij 3000 tpm, pk 30,9 (22,7) bij 3000 tpm, pk 30,9 (22,7) bij 3000 tpm, pk 38,2 (28,1) bij 3000 tpm, pk 38,2 (28,1) bij 3000 tpm, pk

Transmissie Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Tractieaandrijving Vierwielaandrijving met 
vaste snelheid

Vierwielaandrijving met 
vaste snelheid

Vierwielaandrijving met 
vaste snelheid

Vierwielaandrijving met
twee snelheden

Vierwielaandrijving met
twee snelheden

Differentieelslot Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Rijsnelheid vooruit; km/u 
(mph)

0 – 12 (0 – 19,3) 0 – 12 (0 – 19,3) 0 – 12 (0 – 19,3) LAAG = 0 – 8,5 (0 – 13,7)
HOOG = 0 – 15 (0 – 24,1)

LAAG = 0 – 8,5 (0 – 13,7) 
HOOG = 0 – 15 (0 – 24,1)

Rijsnelheid achteruit 0 – 5 (0 – 8) 0 – 5 (0 – 8) 0 – 5 (0 – 8) 0 – 5 (0 – 8) 0 – 5 (0 – 8)

Voorbanden 23 x 10,5-12 23 x 10,5-12 23 x 10,5-12 26 x 12,0-12 26 x 12,0-12

Achterbanden 18 x 8,5-10 18 x 8,5-10 18 x 8,5-10 20 x 10,0-10 20 x 10,0-10

Remtype Interne natte schijf Interne natte schijf Interne natte schijf Interne natte schijf Interne natte schijf

Parkeerrem Ja Ja Ja Ja Ja

Draairemmen Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Aftakas Voor Voor Voor Voor Voor

Aftakaskoppeling Meerdere natte schijven, 
gemoduleerd

Meerdere natte schijven, 
gemoduleerd

Meerdere natte schijven, 
gemoduleerd

Meerdere natte schijven, 
gemoduleerd

Meerdere natte schijven, 
gemoduleerd

Stuurbekrachtiging Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Comfort Verstelbare stuurkolom Verstelbare stuurkolom Verstelbare stuurkolom Verstelbare stuurkolom Verstelbare stuurkolom

ComfortCab Nee Nee Ja Nee Ja

GLC1500-opvang mogelijk Nee Ja – 600 liter inhoud Nee Ja – 600 of 900 liter inhoud Ja – 600 of 900 liter inhoud

Afmetingen
Bodemvrijheid, mm (in.) 165 (6,5) 165 (6,5) 165 (6,5) 199 (7,8) 199 (7,8)

Hoogte met rolbeugel, mm 
(in.)

2121 (83,5) 2121 (83,5) N.v.t. als cabinestandaard 2155 (84,8) N.v.t. als cabinestandaard

Hoogte met ingeklapte 
rolbeugel, mm (in.)

149 (58,8) 149 (58,8) N.v.t. als cabinestandaard 153 (60,3) N.v.t. als cabinestandaard

Hoogte met cabine, mm (in.) N.v.t N.v.t. 2127 (83,7) N.v.t 2164 (85,2)

Totale lengte zonder 
maaidek, mm (in.)

2218 (87,3) 2218 (87,3) 2218 (87,3) 2218 (87,3) 2218 (87,3)

Totale breedte van 
aandrijving mm (in.)

1314 (51,7) 1314 (51,7) 1314 (51,7) 1410 (55,5) 1475 (58)

Wielbasis mm (in.) 1250 (49,2) 1250 (49,2) 1250 (49,2) 1250 (49,2) 1250 (49,2)

Gewicht (zonder maaidek en 
brandstof ), kg (lb)

832 (1835) 889 (1960) 1105,5 (2435) 962 (2120) 1177 (2595)

Maaidekken
60 ZIJ-UITWORP 72 ZIJ-UITWORP 62 ACHTERUITWORP 72 ACHTERUITWORP 60 ZIJ-UITWORP 

voor gebruik met 
GLC1500 opvang

72 ZIJ-UITWORP 
voor gebruik met 
GLC1500 opvang

Geschikt voor 1550, 1570, 1575,
1580, 1585

1550, 1570, 1575,
1580, 1585

1550, 1570, 1575,
1580, 1585

1550, 1570, 1575,
1580, 1585

1570, 1580, 1585 1570, 1580, 1585

Maaibreedte, cm (inch) 153 (60) 183 (72) 158 (62) 183 (72) 153 (60) 183 (72)

Maaihoogte, cm (inch) 25 tot 152 (1 tot 6) 25 tot 152 (1 tot 6) 25 tot 152 (1 tot 6) 25 tot 152 (1 tot 6) 25 tot 152 (1 tot 6) 25 tot 152 (1 tot 6)

Versnellingsbakontwerp L-type L-type L-type L-type T-type T-type

Mulchset leverbaar Ja Ja Ja Ja Nee Nee
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Cirkelmaaier voor grote oppervlakten 
Ervaar het nieuwe comfort van John Deere

Met voldoende tractie en een krachtige motor met vier 
cilinders maken onze 1505* en 1515* serie II comfortabele 
cirkelmaaiers zwaar werk met lang, zwaar gras en op 
ongelijkmatig terrein eenvoudig. De hydraulische maaidekken 
zorgen voor geweldige maaiprestaties in alle omstandigheden 
en het aanpasbare stuurwiel, de luchtgeveerde comfortstoel 
en de optionele comfort-cabine, met bediening binnen 
handbereik vanaf de ergonomische CommandArm armsteun, 
houden bestuurder de hele dag fris en geconcentreerd.

* niet verkrijgbaar in alle landen
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Cirkelmaaier voor grote oppervlakten

1505 / 1515

Motor 4-cilinder diesel

Maximaal nominaal vermogen volgens 
ISO 97/68/EG, pk (kW)

49 (35,3) bij 2600 tpm, pk

Maximaal nominaal vermogen volgens 
ECE-R24, pk (kW)

43 (31) bij 2600 tpm, pk

Max. koppel (Nm) bij tpm 135 bij 1800

Cilinderinhoud (cc) 2190

Type inspuiting Direct 

Luchtfi lter Dubbel met verstoppingsindicator

Brandstoftankinhoud in liter 50

Transmissie Hydrostatisch, wielmotoren

Rijsnelheden (traploos) 

Vooruit max. in km/u (mph) 25 (15) 

Vooruit laag bereik in km/u (mph) 16 (10) 

Regeling van snelheid en richting Servosysteem met enkel pedaal 

Remmen Nat op wielmotoren

Transmissieoliekoeler Geïntegreerde koeler voor olie en 
koelvloeistof 

Vierwielaandrijving Standaard, wielmotoren

Differentieelslot Standaard

Gewichtsverplaatsing Standaard

Afmetingen 

Voertuighoogte zonder rolbeugel in m 
(inch)

1,43 (56,3) 

Voertuighoogte met cabine in m (inch) 2,09 (82,3)

Totale lengte met maaidekken (m) 2,28

Bodemvrijheid, cm (inch) 15 (6)

Wielbasis, m 1,31

Gewicht

Gewicht inclusief dek(ken) met rolbeugel 
in kg (lb.)

1575 (3472)

Gewicht inclusief dek(ken) en cabine
in kg (lb.)

1750 (3858)

Banden 

Voor 26 x 12-12 6 PR 

Achter 20 x 10-10 4 PR 

Stoel Grammer Maximo M voor OOS of XXL 
voor cabine

Comfort op de weg 
De voordekvering (gasdrukaccumulator) wordt automatisch 
geactiveerd op de weg. In combinatie met de comfortstoel
zorgt dit ervoor dat u altijd eersteklas reist.

Werken in comfort 
De optionele Premium-cabine biedt u een stille, ruime 
werkomgeving met verwarming, airconditioning en perfect zicht 
rondom. Voor nog meer comfort kan het stuurwiel gekanteld 
worden, kan de luchtgeveerde stoel aangepast worden en 
beweegt de CommandArm armsteun mee met uw stoel.

Onderhoud 
Met het stevige frame, de maaidekriemen van Kevlar en het 
geavanceerde hydraulische systeem zijn deze maaiers gebouwd 
om lang mee te gaan. Alle onderhoudspunten zijn eenvoudig 
toegankelijk en de White Box-regelmodule gebruikt ledlampjes 
en een ‘hartslag’-signaal voor snelle, duidelijke diagnoses.
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Effi ciënte maaiprestaties 
De hydraulische maaidekaandrijving houdt de messnelheden 
constant, zelfs onder de meest veeleisende 
maaiomstandigheden. Door de hydraulische snelkoppelingen 
kunnen het dek en eventuele andere hydraulisch aangedreven 
aanbouwdelen eenvoudig worden aangekoppeld.

Cirkelmaaier voor grote oppervlakten 
Ervaar het nieuwe comfort van John Deere

U bereikt lastige plekken
en stukken aan het water. 
Het vleugeldek beweegt naar achteren en naar binnen voor 
maximale fl exibiliteit en om schade door bomen, stoepranden
en anderen obstakels te voorkomen. Dankzij de geoptimaliseerde 
bestuurderspositie, het laag geplaatste regelpaneel en de positie 
van het vleugeldek is het zicht uitstekend.

Weinig trillingen, minder geluid 
De hydraulisch aangedreven messen houden het geluids- en 
trillingsniveau zo laag mogelijk. Ook het lage toerental en het 
hightech uitlaatsysteem helpen het motorgeluid beperkt
te houden.

Alles onder controle 
De aanpasbare CommandArm armsteun beweegt met de stoel 
mee. Met de armsteun is bediening van alle hoofdbedieningen 
van de machine binnen handbereik, inclusief elektronische 
schakelaars om het frontdek te heffen of te laten zakken.
Met de CrossCut-functie kunt u in bochten het dek iets van
de grond optillen.

120 cm
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Kies uw maaidek 
Wij bieden drie opties: een dek met zij-uitworp van 180 cm, een 
dek met achteruitworp van 223 cm en een Fastback maaidek met 
achteruitworp van 300 cm met gepatenteerde geleidingsplaten, 
die het maaisel perfect verspreiden.

geschikt voor 1505 geschikt voor 1515

Maaidekken 

Type en maaibreedte in 
cm (inch)

ZIJ-UITWORP 180 (71) ACHTERUITWORP 183 
(72) 

ACHTERUITWORP 223 
(88)

ACHTERUITWORP 300 
(118) / 240 (94) / 183 (72)

TOTAAL 285 (112) VOOR- EN 
ACHTERUITWORP 180 (71) 
ACHTERUITWORP ZIJVLEUGEL 1,20 
(47)

Bouw Gefabriceerd Gefabriceerde FastBack Gefabriceerd Gefabriceerde FastBack Gefabriceerd 

Dikte in mm 4 4 4 3,75 4

Maaihoogte in mm (inch) 13 – 105 (0,5 – 4,1) 25 – 152 (1 – 6) 13 – 105 (0,5 – 4,1) 25 – 150 (1 – 6) Voormaaidek: 13 – 105 (0,5 – 4,1)
Zijmaaidek: 13 – 105 (0,5 – 4,1)

Transportbreedte
in m (inch)

2,16 (85) met goot 1,88 (74) 2,05 (80,7) 2,07 (81,5) 1,85 (73)

Mulchset Optioneel Optioneel N.v.t. Optioneel Optioneel

Volledig vermogen, direct vanaf
de start 
De vloeistofgekoelde viercilinder-Yanmar-motor van met
directe brandstofi njectie garandeert een soepele start op volle 
capaciteit direct vanaf de start. De motor levert 35,3 kW (49 pk) 
vanaf 2190 cc en levert de koppel die u nodig hebt om eenvoudig 
op ruw terrein te werken. Met een topsnelheid van 25 km/u en 
de kleine transportbreedte is de machine eenvoudig te 
transporteren.

Productiviteit op alle terreinen 
Door de standaard aanwezige vierwielaandrijving en
het differentieelslot kunnen deze maaiers in vrijwel alle 
omstandigheden worden gebruikt. In ruwe gebieden verplaatst 
een ‘slimme’ klep voor gewichtsverplaatsing gewicht van het 
maaidek naar de tractiewielen voor nog meer tractie.

180 – 300 cm
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Driedubbele kooimaaiers 
Ervaar prestaties van topklasse op alle onderdelen

Duurzame maaieenheid 
Zowel de maaieenheid van 66 cm (26 inch) als die van
76 cm (30 inch) rolt snel op en van de bevestigingsarmen,
voor gemakkelijk routinematig onderhoud.

Voor een premium kooi-maaibeurt zijn de 2653B en 7200A twee fantastische opties. Deze 
machines zijn ontwikkeld voor prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak en zijn daarnaast 
zeer gemakkelijk te onderhouden. De 7200A is ideaal als er extra vermogen nodig is en biedt de 
mogelijkheid om de maaibreedte aan te passen aan de desbetreffende klus.

Permanente driewielaandrijving 
Het permanente hydrostatische aandrijfsysteem met 
driewielaandrijving detecteert automatisch de wielslip en stuurt 
het vermogen naar de andere wielen voor een constante tractie.
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Eenvoudig af te stellen 
Met de revolutionaire QuickAdjust-maaieenheden kunt
u de maaihoogte binnen enkele seconden instellen met een 
handboormachine. Het afstellen gebeurt tegelijkertijd aan
beide zijden van de rol.

Breedte-naar-behoefte-systeem 
Met de 7200A kunnen bestuurders tijdens het rijden wisselen 
tussen een maaibreedte van 173 cm (68 in.) tot 183 cm (72 in.) 
met QA7 maaieenheden van 66,04 cm (26 in.) of 203,20 cm
(84 in.) tot 213,36 cm (30 in.) met QA7 maaieenheden van 76,20 
cm (30 in.) met een enkele druk op de knop.

Driedubbele kooimaaiers

2653B 7200A

Motor 
Type Driecilinder-dieselmotor met indirecte inspuiting Driecilinder-dieselmotor met directe inspuiting

Maximaal nominaal vermogen volgens SAE J1995, pk (kW) 19,6 (14,6) bij 3000 tpm, pk 21,5 (15,8) bij 2600 tpm, pk

Displacement, cc in, (cc) 52.1 cu in. (854 cc) 77.5 cu in. (1270 cc)

Luchtfi lter Tweetraps, verstoppingsindicator Tweetraps droog element

Koelsysteem Vloeistof Centrifugaalpomp voor vloeistof; plaatsing aan
de voorkant van de machine voor optimale koeling

Voertuig
Tractieaandrijving Hydrostatische driewielaandrijving, gelijke tractie naar alle 

wielen
eHydro elektronisch geregelde hydrostatische pomp
naar de wielmotoren met standaard GRIP All-Wheel Drive 
aandrijfsysteem

Besturing Hydraulische stuurbekrachtiging Hydraulische stuurbekrachtiging met dubbelwerkende 
stuurcilinder

Voorband 20 x 10 – 10 gras 24 x 12-12 Turf Trac met 14 psi

Achterband / gestuurde band 20 x 10 – 8 gras 24 x 12-12 Multi Trac met 14 psi

Remsysteem Schijfremmen op twee wielen; handbediende parkeerrem; 
dynamisch remmen via aandrijfsysteem
met gesloten lus

Interne hydraulische natte schijfremmen

Afmetingen 
Hoogte met rolbeugel, cm (inch) 208,3 cm (82 in) 213,4 cm (84 in)

Lengte, cm (inch) 236 cm (93 in) 338 cm (133 in)

Breedte cm (inch) 183 cm (72 inch) of 213 cm (84 inch) 173 cm (68 inch); 183 cm (72 inch) breedte naar behoefte

Gewicht, kg (lb) Volledig gevuld met vloeistoffen, geen bestuurder, geen 
brandstof, maaieenheden van 26 inch omhoog: 863,1 (1903)

Zonder bestuurder: 1039 (2290)

Rijsnelheid
Max. maaisnelheid, km/u (mph) 0 – 8 (0 – 5) 0 – 10 (0 – 6)

Transportsnelheid, km/u (mph) 0 – 13,7 (0 – 8,5) 0 – 14 (0 – 9)

Snelheid achteruit, km/u (mph) 0 – 4,8 (0 – 3) 0 – 6,4 (0 – 5)

Maaieenheden
Aantal Maaieenheden met drie maaikooien Maaieenheden met drie maaikooien

Afmeting, cm (inch) Quick Adjust QA7 66 (26) of QA7 76 (30) Quick Adjust QA7 66 (26) of QA7 76 (30)

Aantal messen 5 of 8 5 of 8

Leppen Standaard Standaard

Maaifrequentie
Maaieenheid met 5 messen, mph 0,201 0,201

Maaieenheid met 8 messen, mph 0,126 0,126

Voorrollen, cm (inch) 7,5 (3) gegroefd, dicht of spiraal (optioneel) 7,5 (3) gegroefd, dicht of spiraal (optioneel)

Diameter maaikooi, cm (inch) 17,8 (7) 17,8 (7)

Afstelling vast mes Maaikooi naar vast mes Maaikooi naar vast mes
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Kooimaaiers voor grote oppervlakten 
Ervaar productiviteit over de volle breedte

Voor een buitengewone productiviteit, een nauwkeurige 
maaibeurt en een hoge duurzaamheid biedt de 1905 vijfdelige 
kooimaaier het perfecte pakket. De maaieenheden zijn 
gemakkelijk in 
één keer op te tillen met de Quick-lift knop. Deze ligt binnen 
handbereik op de CommandARM armsteun om manoeuvres 
aan het eind van de maaistrook te vereenvoudigen of 
om gemakkelijk naar het volgende maaigebied te rijden.



25|

Tractie en maaiprestaties 
Productiviteit begint met de krachtige motor van maximaal
49 pk (35,3 kW), met directe inspuiting voor gebruik in alle 
toepassingen. Vierwielaandrijving, differentieelslot en 
gewichtsverplaatsing zorgen ook onder zware omstandigheden 
voor een constante snelheid.

Premium comfortabele cabine 
Deze ruime cabine helpt u om fris en geconcentreerd te blijven 
door het weer, trillingen en lawaai buiten te houden. De 
luchtgeveerde stoel tussen de voor- en achteras geeft u een 
perfect zicht op het maaioppervlak en de maaieenheden. Zelfs 
op de zwaar uitgevoerde, vijfdelige 1905-maaier kunt u de twee 
maaieenheden aan de zijkanten zien zonder naar achteren te 
hoeven buigen. Leverbaar met optionele airconditioning. 

Kooimaaiers voor grote oppervlakten

1905

Motor
Type 4-cilinder diesel
Maximaal nominaal vermogen volgens 
ISO 97/68/EG, pk (kW)

49 (35,3) bij 2600 tpm, pk

Netto-motorvermogen volgens 
ECE-R24, pk (kW)

43 (31) bij 2600 tpm, pk

Type inspuiting Direct 
Cilinderinhoud, cc 2190
Luchtfi lter Dubbele stempel met 

verstoppingsindicator 

Inhoud brandstoftank, liter 50
Transmissie Hydrostatisch, wielmotoren
Rijsnelheden 
Max. vooruit, km/u (mph) 25 (15)
Vooruit laag bereik, km/u (mph) 21 (13)
Regeling van snelheid en richting Servosysteem met enkel pedaal
Remmen Nat op wielmotoren
Transmissieoliekoeler Geïntegreerde koeler voor olie en 

koelvloeistof 

Gewichtsverplaatsing Standaard
Vierwielaandrijving Standaard, wielmotoren
Differentieelslot Standaard
Afmetingen 
Transportbreedte, m (inch) 2,29 (90,2)
Hoogte zonder cabine/rolbeugel, m 
(inch)

1,52 (59,8) 

Hoogte met cabine, m (inch) 2,12 (83,5) 
Totale lengte met maaieenheden, m 
(inch)

2,82 (111) 

Gewicht
Gewicht inclusief maaieenheden en 
rolbeugel, kg (lb.)

1960 (4321)

Banden 
Voor 26 x 12-12 6 PR 
Achter 20 x 10-10 4 PR 
Stoel Grammer Maximo M voor OOS of XXL 

voor cabine
Maaieenheden 
Type, cm (inch) ESP 75 (29,5)
Diameter, cm (inch) 20 (8) 
Aantal messen 6/8 
Type voorzetstuk Vaste of zwevende instelling
Totale maaibreedte, cm (inch) 345 (136) 
Type, cm (inch) Jumbo 75 (29,5) 
Diameter, cm (inch) 25 (10)
Aantal messen 6/8 
Type voorzetstuk Vast
Totale maaibreedte, cm (inch) 345 (136) 
Type, cm (inch) Standaard 75 (29,5) 
Diameter, cm (inch) 18 (7,1)
Aantal messen 5
Type voorzetstuk Vast
Totale maaibreedte, cm (inch) 345 (136) 
Type, cm (inch) Standaard extra breed 90 (35,4) 
Diameter, cm (inch) 18 (7,1)
Aantal messen 6
Type voorzetstuk Vast
Totale maaibreedte, cm (inch) 405 (159) 



 1 

 1  2 

26 |

Kooimaaiers voor grote oppervlakten 
Kenmerken 

Geen tijdverspilling 
Deze maaiers kunnen rijsnelheden bereiken van tot 25 km/u 
(15 mph), zodat u snel bij de volgende klus aankomt. Optioneel kan de 
machine worden uitgerust met volledige homologatie voor op de weg.

Volledige controle onder uw 
vingertoppen 
Dankzij de ergonomisch ontworpen, verstelbare CommandArm 
armsteun met ingebouwd bedieningscluster hebt u eenvoudig toegang 
tot de bedieningselementen voor alle belangrijkste maaifuncties. De 
armleuning beweegt met de stoel mee. Als om obstakels heen 
moet worden gemaaid, kunnen de maaieenheden afzonderlijk 
omhoog worden gezet, of allemaal tegelijk om snel te kunnen keren.

Comfort zoals comfort bedoeld is 
De verstelbare en kantelbare stuurkolom, de geheel verstelbare, 
luchtgeveerde stoel en de optionele vierwielondersteuning dragen 
allemaal bij tot het uitstekende bestuurderscomfort van de 1905. 
Als optie is een ruime, geluiddichte Premium-cabine met verwarming, 
airconditioning en uitstekend zicht rondom verkrijgbaar.

Uitmuntende tractie 
De vloeistofgekoelde viercilinder-dieselmotor van 35,3 kW 
(49 pk) met directe brandstofinspuiting presteert bij elk 
weertype, direct vanaf de start. Met een cilinderinhoud van 
2190 cc levert hij een uitstekend koppel en uitstekende tractie, 
om zelfs onder de zwaarste omstandigheden te kunnen werken.

Indrukwekkend, ongeacht de 
omstandigheden 
Met standaard vierwielaandrijving en differentieelslot kan de 1905 
bijna elke situatie aan. De gewichtsverplaatsingsfunctie tilt de toch al 
uitstekende tractie van de maaier naar een hoger plan. Deze verplaatst 
gewicht van het maaidek naar de tractiewielen om u door de lastigste 
plaatsen te helpen.
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Eenvoudig onderhoud 
Alle onderhoudspunten zijn eenvoudig bereikbaar. De White 
Box-regelmodule met ledlampjes, “hartslag”-signaal en 
innovatief diagnostisch SoS (Sit-on-Set)-systeem detecteert 
onmiddellijk elke elektrische storing en waarschuwt u voor 
problemen, nog voordat die zich voordoen.

Elke keer netjes maaien 
Ongeacht of u jumbo-, ESP-, standaard of extra brede 
maaieenheden, vast of vrij zwevend gebruikt, met de 
1905 hebt u keuze te over om verzekerd te zijn van 
uitstekende maaiprestaties voor professionele 
gazonverzorging en greenkeeping.

25 cm
20 cm

18 cm

De extra grote maaikooien 
(25 cm/10 inch in 
diameter) voor zwaar 
commercieel gebruik zijn 
ontworpen om zeer lang 
gras aan te kunnen. De 
dubbele torsiebuizen 
voor meer stijfheid en 
minder onderhoud zijn 
slechts één van de vele 
duurzaamheidskenmerken.

Extra sterke en 
precieze (ESP) 
maaikooien met een 
diameter van 20 cm 
(8 inch) zijn 
ontworpen met het 
oog op nauwkeurig 
maaien en een lange 
levensduur.

Standaard en extra brede 
maaikooien (18 cm/7 inch 
in diameter) kunnen de 
1905 voorzien van een 
maaibreedte tot 
405 cm (139 inch), wat 
de productiviteit nog 
verder verhoogt.

Kies uw maaikooi
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Dieselmaaitrekkers 
Ervaar de veelzijdigheid
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Deze duurzame dieselmaaitrekkers bieden
de perfecte combinatie van vermogen, 
gebruiksgemak en comfort. Met een keuze
uit drie modellen – tweewielaandrijving, 
vierwielaandrijving en vierwielbesturing –
is er een X700-serie voor elke toepassing.

X750 X758X754

 – Motor, nominaal vermogen:
17,5 kW (23,5 pk) / 3400 tpm 
 – Twin Touch-voetbediening 
 – Dek-hefsysteem: hydraulisch 
 – Bediening dek: Elektrisch

Gedeelde kenmerken van de X700-serie:

Optioneel:

Maaien en meer 
Precisiemaaien is slechts één aspect van een professionele grondverzorging. Met het juiste aanbouwdeel zorgt een X700-serie
ervoor dat ook paden en opritten aan dezelfde strenge normen voldoen.

Commercieel maaidek Opties:

 – Maaihoogte 25 – 133 mm

Cruisecontrol

Comfortabele stoel

48” zij-uitworp (122 cm)

54” zij-uitworp (137 cm)

60” zij-uitworp (152 cm)

Homologatieset

Snelheid vooruit: 13,7 km/u

Hydraulische tweewielbesturing

Vierwielaandrijving

Snelheid vooruit: 13,7 km/u Snelheid vooruit: 13,7 km/u

Hydraulische tweewielbesturing Hydraulische vierwielbesturing

 
X700-serie
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Gebruiksvriendelijke hydraulica 
Met ergonomische hendels worden het maaidek en de 
werktuigen hydraulisch op en neer bewogen. Dankzij de 
zweefstand kunnen voorop gekoppelde werktuigen de 
grondcontouren volgen. Gemakkelijk te bedienen dankzij 
intuïtieve bedieningseenheden.

Hydrostatische transmissie en 
hydraulische stuurbekrachtiging 
De maaitrekkers uit de nieuwe X700 serie zijn gemakkelijk 
te bedienen en te manoeuvreren dankzij de exclusieve 
Twin Touch pedalen en de standaard stuurbekrachtiging.

Dieselmaaitrekkers 
Kenmerken van de X700 serie:
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Betrouwbare motor met hoog 
koppel 
De driecilinderdieselmotor levert een hoog koppel om alle 
werktuigen aan te drijven. De effi ciënte verbranding verlaagt de 
uitstoot van uitlaatgassen en verhoogt de brandstofeffi ciëntie. 
De herontworpen motorkap verbetert de luchtvoering en zorgt 
voor lagere bedrijfstemperaturen.

Nieuw dashboard 
Het nieuwe instrumentenpaneel kan beter afgelezen worden in 
zonlicht en maakt snelle diagnoses mogelijk. De nieuwe functies 
omvatten een ‘beste maaizone’ doelbereik voor betere 
maaikwaliteit, en ‘startvolgorde’-indicatoren
om veiligheidsproblemen op te merken bij het starten.

Maaidekken met asaandrijving, met 
op olie gelagerde aftakaskoppeling 
De maaidekken hebben asaandrijving voor duurzaamheid en een 
lange levensduur. De aftakaskoppeling op olie zorgt voor soepel 
aankoppelen en is letterlijk onderhoudsvrij.

Volledig gelast stalen frame 
Het over de gehele lengte volledig gelaste stalen frame biedt 
maximale sterkte. Op de ingebouwde voorbumper kan 
frontballast worden aangebracht en de vooras van nodulair 
gietijzer biedt maximale duurzaamheid.

Homologatie voor op de weg (optioneel)  
Dit maakt de trekker geschikt voor gebruik op de openbare weg 
(niet beschikbaar voor de X754-serie).
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Deze duurzame maaidekken zijn gestanst uit een enkel stuk 
staal en krijgen vervolgens twee verflagen voor een effectieve 
bescherming tegen roest. De gerolde buitenrand vergroot de 
sterkte en stijfheid en beschermt tevens bomen en hekken. 
De dekken met achteruitworp zijn ideaal voor kort maaien 
aan beide kanten en zijn gemakkelijk om te bouwen tot een 
mulchdek. De dekken met zij-uitworp zijn perfect voor hoog 
gras.

Gemakkelijk instelbare maaihoogte 
U hoeft slechts een knop op het dashboard om 
te draaien om de maaihoogte in stappen van 6 mm 
(1/4 inch) in te stellen. Door het instellen van de 
knop keert het dek telkens terug naar de vooraf 
ingestelde hoogte. Het vergrendeld ook het dek 
bij gebruik van aanbouwdelen aan de achterzijde.

De gladde 
onderkant 
voorkomt ophoping 
van gras voor 
een constante 
maaiselstroom.

Het diepe dekontwerp 
duwt het gras 
goed omhoog voor 
een gelijkmatige 
maaibeurt.

De gerolde buitenrand geeft het dek sterkte en 
beschermt bomen en hekken tijdens het maaien.

Een grotere overlap van de messen vermindert de 
kans op gemiste grasstengels, zelfs in bochten.

De brede rol 
en verstelbare 
steunwielen beperken 
het scalperen van 
de grasmat op ruw 
of oneffen terrein.

 – Maaihoogte 25 – 133 mm

48” zij-uitworp (122 cm / 48 inch)

54” zij-uitworp (137 cm / 54 inch)

60” zij-uitworp (152 cm / 60 inch)

Commercieel maaidek Opties:

Dieselmaaitrekkers 
X700 serie – maaidek

Mulch Control 
De nieuwe Mulch Control functie verhoogt de productiviteit door de hoeveelheid materiaal dat wordt verzameld (en leegcycli) 
aanzienlijk te verminderen bij opzakken. De functie verhoogt ook de flexibiliteit: als de omstandigheden te slecht zijn om goed 
te mulchen, kunnen bestuurder in slechts 30 seconden wisselen naar zij-uitworp.

Inschakelbare afslu-
iting om te switchen 
tussen mulchen en 
zij-uitworp
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X700 serie – materiaalopvangsystemen

Het MCS 580-materiaalverzamelsysteem verzamelt het maaisel terwijl u maait, waarna u het snel 
kunt storten. De rotorbehuizing en ventilator zijn gemaakt van duurzaam staal en de opvangbak 
heeft een hoorbare vulindicator om u te laten weten wanneer het tijd is om te legen. Dit 
systeem past op X750- en X758-tuintrekkers en is voorzien van een hydraulisch systeem van 
John Deere voor een eenvoudige bediening. De 580H met optionele hoge uitworp kan storten 
op een hoogte van maximaal 1,8 meter.

Materiaalverzamelsysteem

580L / 580H
Inhoud van de houder 600 liter
Kiepen Grond / hoog
Maximale hefhoogte houder N.v.t. / 180
Ventilator
Materiaal van de behuizing Staal
Aandrijving dubbele aandrijfriem 
via aftakas trekker

Standaard

Aantal messen 6
Diameter 50 cm
Snelheid 2225 tpm
Diameter blazeringang 20 cm
Gewicht 235 kg / 300 kg
Afmetingen (alleen MCS)
Totale hoogte 166 cm
Lengte 82 cm / 91 cm
Breedte 139 cm

Opvangsysteem 
met drie zakken 
Er is tevens een opvangsysteem van 
500 liter met drie zakken en power 
fl ow ventilator beschikbaar.
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Dieselmaaitrekkers
Ervaar het nieuwe gezicht van prestaties
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De X950 commerciële maaitrekker gedijt bij hard 
werk. Dit model met nieuwe achteruitworp en 
achteropvang, is voorzien van een robuust stalen 
frame en maaidek, voor jarenlang probleemloos 
gebruik. De dieselmotor met hoog koppel en de 
zwaar uitgevoerde wielmotoren kunnen de hele 
dag lang goed overweg met ruw terrein. 
En dankzij de geweldige ergonomie en intuïtieve 
bediening geldt hetzelfde voor de bestuurders!

Pure kracht
Een volledig gelast stalen frame. Een gestanst stalen maaidek 
van commerciële kwaliteit. Plus een driecilinder-dieselmotor 
met hoog koppel en zwaar uitgevoerde wielmotoren voor 
ongeëvenaarde kracht en prestaties.

Intuïtief
Bediening eenvoudig gemaakt: de exclusieve multifunctionele 
hendel geeft u bediening binnen handbereik van het dek en het 
opvangsysteem.

X950R – materiaalopvangsystemen

 – Motor, nominaal vermogen: 
18 kW (24 pk) / 3300 tpm
 – Twin Touch-voetbediening
 – Dek-hefsysteem: hydraulisch
 – Bediening dek: Elektrisch

Commercieel maaidek met achteruitworp Opties:

48” (122 cm / 48 in.)

54” (137 cm / 54 in.)

Lage uitworp (570 liter)

Hoge uitworp (650 liter)

Homologatieset

Verdeelplaatset achter

Parkeersteun opvangbak

Opvangopties:

Optioneel:

X950R

Comfortabele stoel

Hydraulische tweewielbesturing

Achteropvang

Cruisecontrol

Snelheid vooruit: 16,1 km/u

Dieselmotor



 1 

 2 

 3 

 1  2 
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Krachtig
De dieselmotor met drie cilinders van 23,05 pk (17,5 KW) levert 
voldoende koppel voor al uw aanbouwdelen. De effi ciënte 
verbranding helpt de uitstoot en het brandstofverbruik te 
verlagen, terwijl de nieuwe motorkap de luchtcirculatie verbetert 
en zo de warmteontwikkeling vermindert.

Een opvang met lage uitworp 
of hoge uitworp
U kunt afhankelijk van uw voorkeur kiezen voor een opvang 
met hoge of lage uitworp. Met het snelkoppelingssysteem 
kunt u het opvangsysteem snel en eenvoudig bevestigen 
en verwijderen met optionele parkeerstandaards.

Comfortabel
De hydraulische stuurbekrachtiging, het verstelbare stuur, de 
ergonomische bedieningselementen en de stoel met hoge rug 
zorgen dat u de hele dag door comfortabel kunt werken.

Aanpasbaar
U heeft keuze tussen maaidekken van 122 cm (48 in.) 
of 137 cm (54 in.) breed.

Dieselmaaitrekkers
X950R – functies



 4 

 3 

 4 
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Nauwkeurig
Maaien in de buurt van hekken of muren is eenvoudig en veilig dankzij de best mogelijke 
tail follows trail-technologie. Met dit innovatieve systeem kunt u dichter bij obstakels 
komen met het opvangsysteem. Zulke technologie zorgt voor gemoedsrust en een 
eenvoudige, probleemloze ervaring.

Inklapbare rolbeugel
Met een inklapbare rolbeugel kan er langs overhangende 
obstakels genavigeerd worden. De rolbeugel moet alleen 
uitgeklapt worden als dit noodzakelijk is en meteen weer 
ingeklapt en vergrendeld worden nadat de situatie met 
weinig speling voorbij is.

Nieuw dashboard
Het paneel is ontworpen voor beter zicht 
en betere diagnoses en is uitgerust met 
fantastische functie om de maaikwaliteit 
te verbeteren en uw werkstroom 
te stroomlijnen.

Ultrasone vulsensor (optioneel)

Hebt u ooit met een vol opvangsysteem kilometers van het 
losgebied vastgestaan? De nieuwe vulsensorindicator houdt 
de vulstatus bij terwijl u werkt en vermindert werkgangen met 
verwelkt materiaal aanzienlijk. 
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Optionele hoge uitworp
Met de optionele hoge uitworp kunt u snel en veilig  
lossen op elke hoogte, tot 2 meter. Dankzij ons handige 
snelkoppelingssysteem kunt u de opvangbak binnen  
een paar seconden bevestigen en verwijderen.

Optionele lage uitworp
De opvangbak met grote inhoud van 570 liter kan worden 
geopend met behulp van de unieke multifunctionele 
hydraulische hendel. De opvangbak heeft een afzonderlijke 
hydraulische pomp, die de opvangbak bij een laag 
motortoerental snel omhoog kan brengen en kan legen.

Homologatieset (optioneel)

Rijdt u over de openbare weg van de ene 
locatie naar de andere? Deze set heeft 
alles wat u nodig heeft voor uw veiligheid 
en om te voldoen aan de wettelijke 
voorschriften.

Achterdeflector (optioneel)

Wissel eenvoudig naar achteruitworp met 
de toevoeging van een achterdeflector.

Volledig bereik
Met de ruime inhoud van 650 liter kunt 
langer werken tussen leegbeurten en 
omdat wordt geleegd in het midden  
van uw container, kunt u gemakkelijk 
gelijkmatig en volledig laden. 

Dieselmaaitrekkers
X950R – functies
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X700-SERIE X950R

X750 X754 X758 X950R

Type motor Driecilinder-diesel Driecilinder-diesel Driecilinder-diesel Driecilinder-diesel

Maximaal nominaal vermogen volgens ISO 
97/68/EG, pk (kW)

23,5 (17,5) bij 3400 tpm, pk 23,5 (17,5) bij 3400 tpm, pk 23,5 (17,5) bij 3400 tpm, pk 24,5 (18) bij 3100 tpm, pk

Maximaal nominaal vermogen volgens 
ECE-R24, pk (kW)

22,1 (16,5) bij 3400 tpm, pk 22,1 (16,5) bij 3400 tpm, pk 22,1 (16,5) bij 3400 tpm, pk 24 (18) bij 3300 tpm, pk

Cilinderinhoud, cm³ 904 904 904 1116

Inhoud brandstoftank, liter 19,7 19,7 19,7 20,4

Transmissie 

Type Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Aandrijfsysteem Twin Touch-voetbediening, 
Tweewielaandrijving

Twin Touch-voetbediening, 
Tweewielaandrijving, 
vierwielbesturing

Twin Touch-voetbediening, 
Vierwielaandrijving

Twin Touch-voetbediening, 
Tweewielaandrijving

Max. snelheid, km/u (mph), vooruit 13,7 (8,5) 13,7 (8,5) 13,7 (8,5) 16,1 (10)

Max. snelheid, km/u (mph), achteruit 9,7 (6) 9,7 (6) 9,7 (6) 9,7 (6)

Cruisecontrol + differentieelslot Standaard Standaard Standaard Standaard, hydraulische 
tractiehulp

Remmen Interne natte schijf Interne natte schijf Interne natte schijf Interne natte schijf

Hydrauliek

Dubbelwerkende ventielen (SCV’s) 2 dubbele dubbelwerkende 
ventielen

2 dubbele dubbelwerkende 
ventielen

2 dubbele dubbelwerkende 
ventielen

Dubbelwerkend ventiel met 
enkele hendel en 2 functies

Hydraulische opbrengst, l/min. 17,6 17,6 17,6 18

Stuurbekrachtiging

Type Tweewielbesturing voor Vierwielbesturing Tweewielbesturing voor Tweewielbesturing voor

Draaicirkel, cm (inch) 63,5 (25) 58,5 (23) 63,5 (25) 183 links (72), 155 rechts (61)

Maaidekken

Type Gestanst staal, gerolde 
randen

Gestanst staal, gerolde 
randen

Gestanst staal, gerolde 
randen

Gestanst staal, gerolde 
randen

Inschakeling aftakas Elektro-hydraulisch Elektro-hydraulisch Elektro-hydraulisch Elektrische aandrijfkoppeling

Omhoog/omlaag brengen van het dek Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

Maaihoogte, mm (inch) 25 – 133 (1 – 5,25) 25 – 133 (1 – 5,25) 25 – 133 (1 – 5,25) 13 standen, 25 – 112 (1 – 4,5)

Maaibreedte in cm (inch) 122 (48) / 137 (54) / 152 (60) 122 (48) / 137 (54) / 152 (60) 122 (48) / 137 (54) / 152 (60) 122 (48) / 137 (54)

Opvangzak

Type 580L of 580H 580L of 580H 580L of 580H Opties: Lage uitworp of hoge 
uitworp

Inhoud, liter 600 600 600 570 (lage uitworp) 650 (hoge 
uitworp)

Maximale hefhoogte, mm (inch) 1.800 (71) 1.800 (71) 1.800 (71) Hoge uitworp: 2.037 (80,2)

Afmetingen

Lengte, mm (inch) 1905 (75) 1905 (75) 1905 (75) Lage uitworp: 3382 (133)
Hoge uitworp: 3449 (135,8)

Hoogte zonder cabine, mm (in.) 1300 (51,2) 1300 (51,2) 1300 (51,2) Rolbeugel ingeklapt: 1706 
(67) rolbeugels omhoog: 
2078 (82)

Hoogte met cabine, mm (in) 1888 (74,3) 1888 (74,3) 1888 (74,3) 1938 (76)

Gewicht kg (lb.) zonder brandstof of 
maaidek

430 (948) 451 (995) 470 (1038) Lage uitworp: 822 (1812)
Hoge uitworp: 1014 (2235)

Breedte zonder dek, mm (inch) 1194 (47) 1194 (47) 1219 (48) 1180 (46)

Bodemvrijheid, mm (in) 180 (7,1) 140 (5,5) 180 (7,1) 14,5 (5,7)

Wielbasis, mm (inch) 1385 (54,5) 1385 (54,5) 1415 (55,7) 1470 (58)

Banden voor 18 × 8,50-8 18 × 7,0-8 18 × 8,50-10 18 × 8,5-8

Banden achter 26 × 12,00-12 26 × 10,50-12 26 × 12,00-12 26 × 12-12
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X700-serie en X950R aanbouwdelen 
Vooraan en achteraan gemonteerd

Klaar voor meer dan alleen maaien – onze 
maaitrekkers kunnen veel meer dan alleen 
nauwkeurig en kosteneffectief gras maaien. 
Wij bieden twee verschillende karren om 
zware lasten te vervoeren en een reeks van 
aanbouwdelen om uw werk het hele jaar door 
gemakkelijker en productiever te maken. 
Dankzij het robuuste frame en de krachtige 
dieselmotor zijn zelfs grote klussen geen 
probleem.
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Aangedreven bezem
Met deze 1,32 m (52 in.) brede bezem verwijdert u vuil of 
sneeuw. Hij wordt aangedreven door de frontaftakas van 
de trekker. Draait 27 graden naar rechts of naar links. 

Schuifblad voor sneeuw en materiaal
Met dit schuifblad maait u 1,37 m (54 in.) per werkgang. 
Draait 27 graden naar rechts of naar links. Gemakkelijk 
op de fronthef aan en af te koppelen.

Achteraftakas*

Voeg een achteraftakas toe om genoeg torsie te kunnen 
leveren voor werktuigen achteraan.

Aftakas voor
Voeg veelzijdigheid toe aan uw machine met een frontaftakas 
waarmee u aangedreven hulpstukken kunt bevestigen.

Kar
Voor materiaalverwerking zijn twee verschillende karren 
beschikbaar. Gemakkelijk te bevestigen en duurzaam voor 
het vervoer van allerlei materialen.

Fronthefi nrichting
De QuickTatch fronthef maakt het gemakkelijk om aanbouwdelen 
aan de voorzijde te bevestigen en te bedienen, zoals een 
sneeuwschuiver of een aangedreven bezem. Hydraulisch 
hefsysteem op de hefi nrichting en scharnierende aanbouwdelen.

Driepuntshefi nrichting achter*

Gemakkelijk aansluiten en heffen van zware 
achteraanbouwdelen aan de achterzijde met de optionele 
driepuntshefi nrichting. De optionele achteraftakas stuurt 
het motorkoppel naar de aanbouwdelen aan de achterzijde, 
zoals een rotorkopeg, veldspuit of achterverspreider.

* Alleen beschikbaar voor de X700 serie

Cabine
De geheel nieuwe cabine beschermt de bestuurder in wisselende 
weersomstandigheden en tijdens het uitvoeren van zijn 
werkzaamheden.
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Dankzij de superieure techniek, legendarische bouwkwaliteit 
en innovatieve functies zijn onze compacte modellen het 
middel bij uitstek voor professionals die trots zijn op hun werk. 
Deze modellen zijn uitgerust met robuuste maaidekken met 
hoge capaciteit en zijn klaar om te werken.

Compacte maaitrekkers
Maak kennis met de kampioenen die maaien

Veelzijdig
Een compacttrekker maakt het mogelijk om eenvoudig extra 
taken uit te voeren. Het is een complete machine die nog veel 
meer toepassingen mogelijk maakt, van trekken tot vegen aan 
de voorzijde.

Hydrostatische TwinTouch transmissie
Alle compacttrekkers die zijn uitgerust voor maaien hebben 
de eenvoudig te gebruiken hydrostatische TwinTouch pedalen, 
waarbij schakelen niet nodig is. De 3R serie biedt indien nodig 
zelfs een optionele PowrReverser.

Vraag uw dealer vandaag 
nog naar de brochure 
over compacttrekkers, 
of download deze van 
JohnDeere.nl
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Gewicht: 1400 kg / 1700 kgGewicht: 805 kg / 1005 kg; 915 kg / 1015 kg

Trekvermogen: 4000 kgTrekvermogen: 2000 kg

Hefvermogen: 1148 kgHefvermogen: 525 kg

Middelgroot chassisKlein chassis

Dekopties met AutoConnect:Dekopties met handmatige verbinding:Dekopties met AutoConnect:

3R-serie2R-serie
32,4 – 44,6 pk (3 modellen)24 – 31,4 pk (3 modellen)

eHydro tweepedaals automatischeHydro tweepedaals automatisch

25,2 pk

Hydro tweepedaals automatisch

Gewicht: 700 kg / 850 kg

1026R

Trekvermogen: 1.370 kg

Hefvermogen: 525 kg

Klein chassis (subcompact)

AutoConnect maaidek
U kunt een van onze exclusieve AutoConnect-dekken in een oogwenk aan de trekkers uit de 1R- of 3R serie koppelen zonder uw 
stoel te verlaten. U hoeft alleen over het dek te rijden. Wanneer u twee klikken hoort, is het maaidek gekoppeld. Ja, het is echt zo 
gemakkelijk. En snel.

Opvangzak (optioneel)

Voor een krachtige opvang met ventilator kunnen alle 
compacte maaitrekkers worden uitgerust met een hydraulisch 
opvangsysteem, waarmee de opvangzak snel kan worden 
geleegd.

Cabine (optioneel)

Bescherm uzelf tegen de elementen met een cabine die de 
mogelijkheid van airconditioning en verwarmingssystemen biedt.
De 3R is zelfs voorzien van de nieuwe ComfortGard cabine voor 
ongeëvenaard zicht rondom.

 – 60 in (152 cm) 
 – 72 in (183 cm)

 – 2025R: 54 in (137 cm) 
 – 2025R: 62 in (157 cm) 
 – 2027R, 2032R: 62 in (157 cm)

 – 54 in (137 cm) 
 – 60 in (152 cm)



Ervaar  
John Deere trekkers

Dankzij de superieure techniek, 
legendarische bouwkwaliteit en 
innovatieve functies zijn onze compacte 
modellen het middel bij uitstek voor 
professionals die trots zijn op hun werk.
Vraag uw dealer vandaag nog naar  
de brochure over compacttrekkers  
of download deze van JohnDeere.nl
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“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. 
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.  
Het groen en geel kleurschema, het logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van Deere & Company.


