
5E serie trekkers 
5055E (55 pk/40 kW), 5065E (65 pk/48 kW), 5075E (75 pk/55 kW)
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De kleine reus 

Hebt u vee? Moet u appels of kersen oogsten? Hebt u een 
kleine wijngaard? De nieuwe 5E serie trekkers van John Deere 
beschikken over alle eigenschappen die nodig zijn voor kleine 
en deeltijd agrarische bedrijven, tuinbouwbedrijven en speciale 
teelten. 

Als u zou denken dat John Deere prestaties alleen beschikbaar 
zijn voor grote bedrijven zult u aangenaam verrast zijn om 
te ontdekken dat wij al onze ontwikkelingservaring hebben 
gestoken in het ontwerpen van de 5E.

Ervaar de 5E serie trekkers

  – Prestaties – 2,9 liter 3-cilinder PowerTech M motor met turbolader en 
inlaatluchtkoeler 

 Veelzijdigheid – 9 versnellingen vooruit en 3 achteruit, keuze uit 40 kW   –
(55 pk), 48 kW (65 pk) of 55 kW (75 pk) met 540 Standard en Economy 
aftakas in standaard uitvoering (alle modellen).

Hoog hefvermogen – tot 1,8 ton –

 Perfecte draaistraal en joystick bediening, voor comfortabel werken met de  –
voorlader

Ruime keuze uit werktuigen voor allerlei verschillende toepassingen –

 Attractieve standaard kenmerken – b.v. zwaailamp, achterwerklamp, een  –
dubbelwerkend regelventiel achter en volledig afdekkende spatborden

Keuze uit 2-wiel en 4-wiel aangedreven versies –

 Maatwerk modellen – raadpleeg uw dealer voor versies die perfect passen bij  –
uw behoeften

En wat blijft er over onder de streep? U krijgt 100% John Deere betrouwbaar-
heid, hoge prestaties en lage gebruikskosten. Het is een investering waar u 
nog vele jaren blij mee zult zijn. 

5E serie trekkers – Introductie 
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Grote veelzijdigheid

5E serie trekkers – Toepassingen 

De 5E serie trekkers leveren u John Deere betrouwbaarheid en 
prestaties bij een groot scala van werkzaamheden, zoals:

 Akkerbouwwerkzaamheden, zoals ploegen, cultivateren en  –
zaaien

 Onderhoud en transport voor kleinschalige veehouderij   –
(b.v. koeien, paarden, varkens)

Dagelijkse werkzaamheden op melkveebedrijven –

Gespecialiseerd werk op fruit- en wijnteeltbedrijven –

 Allerlei werkzaamheden in particuliere tuinen, parken,   –
op landgoederen, op hobbyboerderijen, enz.

Voorladerwerkzaamheden –

John Deere weet dat voor gespecialiseerde werkzaamheden 
betrouwbare machines nodig zijn om moeilijke taken uit 
te voeren, zoals behendig manouevreren in kleine ruimtes. 
De 5E serie trekkers bieden u niet alleen deze goede wend-
baarheid, maar ook een uitstekende laadcapaciteit en een 
geoptimaliseerde gewichtsverdeling, voor het vermogen en de 
stabiliteit die u nodig hebt. 

Welke bijzondere behoeften u ook hebt, de 5E serie trekker van 
John Deere houdt uw deeltijds- of voltijdsbedrijf soepel aan de 
gang, elke dag weer.
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In de praktijk bewezen motortechnologie 

Alle 5E trekkers worden aangedreven door de 3 cilinder, 2,9 l PowerTech M motor, voor de 
bestmogelijke prestaties en brandstofefficiency. De geïntegreerde turbolader is een uitlaatgas-
aangedreven compressor, die wordt gebruikt om het motorvermogen te verhogen door 
verhoging van de inlaatluchttoevoer. Dus u krijgt meer vermogen van elke verbrandingscyclus – 
en efficiency, die voldoet aan de fase III A emissiestandaards.

De opklapbare motorkap uit één stuk is ook een attractie, evenals de positie van de brandstof-
tank onder het bestuurdersplatform. De positie van de tank midden onder het platform biedt 
gemakkelijke toegang voor het tanken en draagt ook bij aan een betere gewichtsverdeling van 
de trekker. Een stalen dekplaat onder de tank beschermt de tank tegen beschadigingen van 
onderaf.

Om van de vroege ochtend tot in de late avond te werken, kunt u met de 68 liter tank voldoende 
brandstof meenemen voor dergelijke lange werkdagen op het land.

Schoon, groen vermogen
De nieuwe 2,9 l PowerTech M motor voldoet aan de Fase III A emissienormen.

Geoptimaliseerde brandstoftank
De brandstoftank met een volume van  
68 liter is goed toegankelijk en draagt bij 
aan een uitstekende gewichtsverdeling.
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Gemakkelijk schakelen
Alle transmissies van de 5E serie zijn gebruiksvriendelijk, dankzij de side shift 
hendels en de rechtlijnige schakeling.

5E serie trekkers – Transmissie

Een trekker voor alle werkzaamheden  
op het landbouwbedrijf

De 5E serie biedt zowel voor 4-wiel- als 2-wielaandrijving een 
solide transmissie met 9 versnellingen vooruit en 3 achteruit. 
Alle versnellingen zijn gesynchroniseerd voor soepel schakelen, 
terwijl de trekker rijdt. Het schakelen is verder geoptimaliseerd 
door de dubbele, droge koppeling met keramiek-metalen 
frictiemateriaal.
Bovendien kunt u met het rechtlijnige schakelpatroon snel 
en efficiënt heen en weer schakelen tussen de 2de versnelling 
en de achteruit, de twee meest gebruikte versnellingen bij 
werkzaamheden waarvoor een hoge wendbaarheid nodig 
is, zoals voorladerwerkzaamheden. De intelligente plaatsing 
van de versnellingen maakt het gemakkelijk om achteruit 
en vooruit te schakelen, tussen met kracht naar voren en 
voorzichtig achteruit rijden. 
Remmen gaat ook soepel en gemakkelijk, met constant 
gelijkremmende, zelfnastellende, hydraulisch geactiveerde 
schijfremmen in oliebad.

Rechtlijnig schakelen 
Met de 2de versnelling en de achteruit in 
lijn tegenover elkaar is het gemakkelijk 
om gecompliceerde werkzaamheden uit te 
voeren, waarbij veel achteruit en vooruit 
moet worden gereden.
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Toegang van twee kanten
U kunt de bestuurdersstoel bereiken 
van de linker- en van de rechterkant 
van de trekker.

Comfortabel rijgedrag
Het geïsoleerde bestuurders-
platform zorgt voor een goede 
schokdemping, waardoor u zo 
trillingvrij rijdt als mogelijk is. 

Bescherming tegen de zon
Een optioneel dak zorgt voor 
bescherming tegen zon en regen.

Kleurcodering
De gewenste bedieningselementen 
zijn gemakkelijk te vinden door het 
praktische kleurcoderingssysteem.

Duidelijk en open ontwerp, comfortabel rijgedrag

De 5E is gebouwd zonder cabine, voor de hoogst mogelijke beweeglijkheid en flexibiliteit. 
De rolbeugel kan tijdelijk worden neergeklapt als u bijvoorbeeld door een lage schuurdeur 
moet rijden. Ook zult u blij zijn om te merken dat de trekker heel weinig geluid maakt en 
dat de bestuurdersstoel ingebouwde schokdemping heeft, waardoor u zich zo comfortabel 
voelt, dat u het niet erg vindt om lange tijd achter elkaar met de trekker te werken.

De plaatsing van de bedieningselementen is geoptimaliseerd, met uw behoeften als 
uitgangspunt. Kijk maar om u heen. Alles wat u nodig hebt is binnen handbereik en een 
slimme kleurcodering help u om het bedieningselement dat u zoekt snel te vinden:

Oranje = vooruit/achteruit versnellingen en remmen –

Geel = aftakas  –

Zwart = hydraulisch systeem –
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Robuust en nauwkeurig  
hydraulisch systeem Voorlader 

Alle 5E modellen zijn uitgerust met een dubbele hydrauliek-
pomp, die 71 l/min levert, voor uw hydraulisch bediende 
werktuigen en de interne hydraulische functies. U hebt keuze 
uit maximaal twee, met joysticks bediende regelventielen 
achter, of 1 regelventiel achter, plus 2 regelventielen in het 
midden, die ook met joysticks worden bediend. De instelbare 
daalsnelheid maakt een nauwkeurige bediening van uw werk-
tuigen mogelijk: van de geblokkeerde positie voor transport 
tot variërende daalweerstandsniveaus, aan te passen aan de 
belasting.

De 5E serie is ontworpen om te kunnen werken met een 
zware voorasbelasting, wat ideaal is voor een optionele 
voorlader. Andere voordelen voor voorladerwerk-
zaamheden zijn de kleine draaistraal van deze compacte 
trekker, twee extra hydrauliekpompen aan de voorkant, 
rechtlijnig schakelen voor snelle vooruit/achteruit 
bewegingen en een vrijwel ongehinderd zicht naar alle 
kanten.

Eenvoudige bediening
De bediening van de voorlader is gemakkelijk, dankzij de strategische plaatsing 
van de multifunctionele joystick.

Denk vooruit!
Alle 5E modellen zijn te combineren met John Deere voorladers.

Bestel het complete voorladerpakket bij uw 5E trekker, of 
monteer hem later. In beide gevallen kunt u kiezen uit de NSL 
of MSL bediening met de multifunctionele joystick.

Aanbevolen werktuigen zijn vorken, schuiven, balenpunten, 
grijpers en een motorkapbescherming.



Technische gegevens

“Financier voor de beste koop”. 
Uw John Deere dealer kan u een reeks financieringsmoge lijkheden aanbieden die net zo sterk zijn als onze  
andere producten. Vraag uw John Deere dealer naar de diverse financierings mogelijkheden die aansluiten  
op de specifieke eisen 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.

JohnDeere.com
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MODEL 5055E, 5065E, 5075E
MOTOR
Fabrikant John Deere
Aantal Cilinders / aanzuiging
T = Turbo, C = Intercooler 3/TC
Cilinderinhoud (cm3) 2900
Kleppen per cilinder 2
Inhoud brandstoftank (l) 68
Mogelijkheden biobrandstof Ja, JD-bijmenging
Koelmethode Water
Emissieniveau Fase 3A
Service intervallen (uren) 250 u
PRESTATIES
Nominaal vermogen (97/68 EC), kW (pk) 40,5 (55) / 48 (65) / 55 (75)
Nom. vermogen (ECE-R24) 38,1 (52) / 46,1 (63) / 53,8 (73)
Toerental nominaal (rpm) 2400
Max. koppel (Nm) 213 / 247 / 276
Max. koppel bij motortoerental (rpm) 213 / 247 / 276 Nm bij 1800 rpm
Koppelstijging in % 26 / 23,5 / 20 
TRANSMISSIE
Std. transmissie 9 vooruit / 3 achteruit TSS
Koppeling; Droge, dubbele koppeling
Max. transportsnelheid (km/u) 26,3 / 27,6 / 29
Remmen type Hydrostatische natte schijf
Differentieelslot Mechanisch
AFTAKAS
Koppeling Ja
Standaard 540 en 540E
HYDRAULISCH SYSTEEM
Systeem type Open Center 
Bediening regelventielen Hendel / joystick

MODEL 5055E, 5065E, 5075E
Nominale pompcapaciteit
   sturen (l/min) 25
   standaard (l/min) 46
Totaal (l/min) 71
Hydraulische druk (bar) 195
Hefvermogen hefinrichting max. 610 achter. 1440
Hefvermogen hefinrichting max. 1800 kg bij kogels
Regelsysteem Mechanisch
Regelventiel
Regelventiel achter 1/2
Regelventiel midden 2
BEDIENINGSPLAATS
Model met open platform leverbaar (i = geïsoleerd) IOOS
Rolbeugelconstructie open platform Ja
Platform – plat/schrijlings Schrijlings
Plaatsing versnellingshendel Rechts / links – side shift
db(A) geluidsniveau open platform 86 dB
Veersysteem stoel Veerbelast
Werklamp
   achter Standaard
Zwaailamp Standaard
Achterwielgewichten Optioneel
motorkap uit één stuk Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN  
2WD leverbaar Ja
4WD leverbaar Ja
2WD
Wielbasis (mm) 2050
Instelling spoorbreedte voor (mm) 1447 – 2082
Instelling spoorbreedte achter (mm) 1417 – 1821
Draaistraal zonder remmen (m) 3,5
Min. totale breedte (mm) 1790 – 1810

MODEL 5055E, 5065E, 5075E
Bodemvrijheid (mm) 310 / 326 / 400
Totale hoogte (mm) 2425 – 2460 
Totale hoogte met rolbeugelframe naar beneden (mm) 1800
Transportgewicht (kg) 2645
Max. toegestaan gewicht (kg) 4100
Banden
   voor 6.0x16/7.5x16 Good Year
   achter 14.9x28, 8PR

16.9x28, 8PR
16.9x30, 8PR

4WD
Wielbasis (mm) 2050
Instelling spoorbreedte voor (mm) 1367 – 1932
Instelling spoorbreedte achter (mm) 1417 – 1821 
Draaistraal zonder remmen (m) 3,94
Min. totale breedte (mm) 1790 – 1810
Bodemvrijheid (mm) 310 / 326 / 400
Totale hoogte (mm) 2425 – 2460
Totale hoogte met rolbeugelframe naar beneden (mm) 1800
Transportgewicht (kg) 2745
Max. toegestaan gewicht (kg) 4200
Banden
   voor 6.0x16 Good Year (5055E 2WD)

280/85 R20 (11.2 R20) BKT (5055E 4WD)
320/85 R20 (12.4 R20) BKT (5065E 4WD)
320/85 R24 (12.4 R24) BKT (5075E 4WD)

   achter 14.9 R28 Good Year (5055E 2WD)
340/85 R28 (13.6 R28) BKT (5055E 4WD)
380/85 R28 (14.9 R28) BKT (5065E 4WD)
420/85 R30 (16.9 R30) BKT (5075E 4WD)


