
5G / 5GH Standard
 60 do 66 kW (80 do 90 KM)

Kompaktowa wydajność
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Wersja z wysokim prześwitem do upraw owocowych i warzywnych�

** Rozmiary opon 15�5 R38, przód i tył 
Napęd na 2 koła = 780 mm 
Napęd na 4 koła = 630 mm

Więcej miejsca w kabinie przy tej samej wysokości�

* Rozmiary opon 9�5 R24 przód i 380/85 R30 tył

Kompaktowa wydajność ma teraz nowe imię: Standardowa seria 5G

Twój ciągnik John Deere z serii 5G podoła wszelkim zadaniom, zarówno rolniczym, jak i innym, i to niezależnie od panujących 
warunków� Ten kompaktowy ciągnik ma wystarczającą moc, aby móc pracować bez przerwy, jest wystarczająco kompaktowy, 
aby z łatwością poruszać się w małych ogrodach i wystarczająco zwinny, by radzić sobie z ciasnymi narożnikami� Oferuje 
uniwersalność i niezawodność, której potrzebujesz� Dzięki naszym pakietom serwisowym i dużej sieci dealerskiej Twój nowy 
ciągnik John Deere z serii 5G będzie zawsze gotowy do następnego zadania�

Seria 5G / 5GH 

5090GH z napędem na 
4 koła 

5090G

1782 – 2295 mm* 1820 mm**

2373 mm

630 – 
780 mm**
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Jedna rodzina, wiele zastosowań

Nieważne, czy prowadzisz gospodarstwo uprawowe, 
hodowlane, specjalistyczne, czy łączące wszystkie te 
elementy, a może nawet działalność zupełnie niezwiązaną 
z rolnictwem – nowa seria 5G kompaktowych ciągników 
John Deere to doskonałe rozwiązanie� Od orki, wysiewu i 
transportu po prace z ładowaczem czołowym, koszenie i 
belowanie – zawsze do dyspozycji będziesz mieć 
uniwersalność i sterowność umożliwiające Ci sprawne 
wykonanie pracy�

Dzięki kompaktowym wymiarom, ogromnej mocy i szerokiej 
gamie opcji nowa seria 5G świetnie sprawdza się na polu, 
w mleczarni, jak i przy wykonywaniu zadań komunalnych na 
drogach publicznych, w parkach lub na stadionach� 

Dopasuj swój ciągnik do własnych potrzeb:
 – 4 wersje przekładni
 – inteligentne zarządzanie mocą IPM (tylko 5090G) dla 
dodatkowej mocy

 – mechaniczne lub elektrohydrauliczne zawory SCV
 – mechaniczny lub elektrohydrauliczny WOM
 – przedni WOM, przygotowanie do montażu ładowacza 
czołowego i przedni podnośnik montowany fabrycznie

Seria 5G / 5GH – Jedna rodzina, wiele zastosowań
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Ciągnik 5G jest doskonałym całorocznym narzędziem pracy z WOM o dużej 
mocy�

Wersja z wysokim prześwitem do winnic i upraw warzywnych: model 5GH�

Nawet twarda ziemia staje się lekka dla 5G� Kompaktowe wymiary modelu 5G ułatwiają manewrowanie�

Seria 5G / 5GH 
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Stworzone na lata pracy

Nowa seria 5G została zaprojektowana z myślą o wieloletniej 
i niezawodnej pracy nawet w najtrudniejszych warunkach� 

Obszerne testy w skrajnie suchym i zapylonym środowisku 
udowodniły wydajność nowych filtrów i układów smarowania 
ciągników oraz właściwości przeciwpyłowe uszczelnionej 
kabiny�

Przetestowaliśmy też nowy model 5G w temperaturach 
poniżej zera, aby sprawdzić jego skuteczność podczas prac 
przeprowadzanych przy utrzymaniu dróg dla instytucji 
miejskich i obiektów sportowych�
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John Deere nic nie pozostawia przypadkowi 
Jakość technologii rolniczej jest ogromnie istotna dla 
użytkowników naszych maszyn� Dlatego też osiągnięcie 
najwyższej możliwej jakości od zawsze jest naszym głównym 
priorytetem: zaangażowanie firmy John Deere uczyniło jej 
nazwę synonimem wysokiej jakości oraz wytrzymałych i 
wydajnych maszyn na całym świecie� Seria 5G to najnowszy 
dowód na to, że wspomniane wartości pozostają dla nas 
najważniejsze�

Testy w polu: Zanim nasze maszyny trafią do salonu, są one 
przed długi okres poddane surowym programom testów i 
kontroli jakości� Przed dopuszczeniem do produkcji 
wszystkie nasze ciągniki testowane są przez rolników 
pracujących w najtrudniejszych warunkach polowych� Dzięki 
temu mamy pewność, że ciągniki nie zawiodą, kiedy będziesz 
ich potrzebować�

Fabryczna jakość: Oprócz sprawdzonych procesów kontroli 
jakości i międzynarodowych standardów, takich jak 
certyfikaty ISO, opracowaliśmy również własne dodatkowe 
kontrole i testy produkcji� Na przykład codziennie lub co 
tydzień losowo testujemy ciągniki, które właśnie opuściły 
linię produkcyjną, sprawdzając przed dopuszczeniem ich do 
sprzedaży, czy nie mają choćby najmniejszej wady�

Ciągniki 5G zostały przetestowane w najtrudniejszych możliwych 
warunkach�

Wsparcie klienta John Deere: W proces opracowywania 
nowych maszyn włączamy ludzi, którzy faktycznie korzystają 
z naszych produktów, od samego początku� Ich pomysły, 
uwagi i komentarze pomagają nam uzyskać pewność, że 
produkowane przez nas maszyny rolnicze spełniają 
prawdziwe potrzeby użytkowników w najbardziej 
produktywny i ekonomiczny sposób� Zapewniamy obszerne 
posprzedażne wsparcie klienta oraz prowadzimy procesy 
takie jak CSI (indeks zadowolenia klienta), który zapewnia 
nas o stałym przepływie uwag klientów wynikających z ich 
rzeczywistego doświadczenia� Jest to niezwykle istotne 
w procesie nieprzerwanego udoskonalania naszych 
produktów, co gwarantuje klientom większą wydajność i 
zyskowność rok po roku�
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Ciesz się komfortem przestronnej kabiny

Seria 5G / 5GH – Przestronna kabina

Nieważne, jak długie są Twoje dni pracy – rozmiary kabiny ciągników John Deere z nowej 
serii 5G uczynią każdą pracę przyjemnością� Przejrzyście i logicznie zorganizowane elementy 
obsługowe są zawsze w zasięgu ręki, a jasny układ deski rozdzielczej ułatwia szybkie 
znalezienie potrzebnej informacji, dzięki czemu możesz się zrelaksować, bo wiesz, że masz 
wszystko pod kontrolą�

Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej łatwości użytkowania� Większa 
ergonomia minimalizuje ilość ruchów rąk, a intuicyjny układ elementów sterujących 
maksymalizuje wydajność pracy�

Prosty układ deski rozdzielczej i 
intuicyjnie rozplanowane 
elementy sterujące redukują stres 
i zwiększają produktywność�
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Lepsza ergonomia, elementy sterujące na wyciągnięcie ręki i joystick do 
dwóch dodatkowych zaworów SCV pomogą Ci pracować efektywniej i 
wygodniej�

Seria 5G / 5GH 
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Zaprojektowany z myślą o uzyskaniu maksymalnych osiągów 
i minimalnego czasu przestojów wydajny silnik wysokoprężny 
ciągników z serii 5G może pracować przez 500 godzin bez 
wymiany oleju� Dla jeszcze lepszych osiągów i większej 
gęstości mocy podczas transportu i niestacjonarnych 
zastosowań WOM, opcjonalny system IPM (inteligentnego 
zarządzania mocą) firmy John Deere daje jeszcze więcej 
mocy, gdy jej potrzebujesz�

Duży zapas mocy:
 – maksymalny moment obrotowy do 366 Nm
 – zwiększenie momentu obrotowego do 31 % przy dużych 
obciążeniach

 – okres między wymianami oleju wynosi do 500 godzin 
 – opcjonalny system IPM daje 10 KM przy 2000 obr�/min 
 – stały zakres mocy wynoszący 400 obr�/min

Doskonała przyczepność i wiele opcji WOM 
Nowa seria 5G jest wyposażona w hydrostatyczny układ 
kierowniczy pozwalający zwiększyć osiągi i wydajności� 
Kierowanie jest proste nawet przy niskiej prędkości� 
Standardowa blokada mechanizmu różnicowego zapewnia 
doprowadzenie mocy do obu tylnych kół pędnych dla 
uzyskania optymalnej przyczepności� W zależności od 
wyboru przekładni załączanie WOM może być mechaniczne, 
wspomagane serwomechanizmem lub elektrohydrauliczne� 

Elementy sterujące WOM są wygodnie rozmieszczone dla ułatwienia 
obsługi�

Model 5090G z opcjonalnym systemem inteligentnego zarządzania mocą 
(IPM) ma świetne osiągi�

Wyższa wydajność

Seria 5G / 5GH – Silnik / WOM – wersje przekładni

obr�/
min

KM

Moc (KM) z IPM

Moc (KM) 



11|Seria 5G / 5GH 

Wybierz jedną z 4 wersji przekładni

Chcąc zapewnić optymalną kompatybilność z Twoją pracą 
nowa seria 5G oferuje cztery różne wersje przekładni: 
12F/12R z opcjonalnym napędem na 2 koła, 24F/24R 
z mechanicznym lub elektrohydraulicznym przełączaniem 
zakresów Hi-Lo oraz 24F/12R z przekładnią PowrReverser 
z elektrycznie sterowanym rewerserem�

Przekładnia PowrReverser jest przeznaczona do zastosowań 
wymagających częstej zmiany kierunku, na przykład do 
obsługi ładowacza czołowego lub wąskiego zawracania na 
uwrociach� Stanowiące część układu mokre sprzęgło 
zapewnia długą pracę nawet w najtrudniejszych warunkach�

Przekładnia PowrReverser jest idealna do zastosowań wymagających 
częstej zmiany kierunku�
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Ciągnik zawsze chętny do pracy z odpowiednim ładowaczem czołowym

Udźwig przedniego podnośnika wynoszący do 1,7 t sprawia, 
że nowy ciągnik 5G ma siłę, której potrzebujesz� W celu 
zwiększenia uniwersalności ciągnika w swoim gospodarstwie 
możesz wyposażyć go w ładowacz czołowy John Deere� 
Ładowacze czołowe John Deere są produkowane w naszych 
własnych fabrykach, co gwarantuje kompletną kontrolę 
jakości i najwyższą niezawodność� Zapewniają one 
zrównoważone obciążenie przedniej osi oraz zredukowane 
obciążenie silnika i napędów� Ich konstrukcja z otwartą ramą 
oferuje również doskonałą widoczność�

Wybierz dedykowane rozwiązanie ‘green-on-green’
 – z ładowaczami czołowymi John Deere z serii H 
 – dostosowane do potrzeb klienta do użytku z ciągnikami 
John Deere

 – ergonomiczne elementy sterowania
 – optymalna stabilność i odporność, bardzo wytrzymała 
konstrukcja

Najwyższej klasy materiały, precyzyjne spawy, odporna konstrukcja i 
wytrzymałe wykończenie: wszystko, czego możesz oczekiwać od 
ładowacza czołowego John Deere�

Precyzyjna praca ładowacza dzięki idealnemu dopasowaniu do Twojego 
ciągnika John Deere�

Seria 5G / 5GH – Ładowacz czołowy – Hydraulika i zawory SCV
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Hydraulika i zawory SCV

Seria 5G / 5GH 

Dla maksymalnej elastyczności nowa seria 5G oferuje do 
trzech mechanicznych i czterech elektrohydraulicznych 
zaworów SCV� Wszystkie posiadają łatwe w obsłudze 
szybkozłącza umożliwiające szybką wymianę narzędzi� 
Układ hydrauliczny serii 5G wyposażony jest w rozdzielacz 
przepływu oraz regulator z opcjonalnymi mechanicznymi 
zaworami SCV� Dodatkowo dostępny jest regulator 
przepływu w kabinie oraz opcjonalne sterowanie czasowe 
z elektrohydraulicznymi zaworami SCV dla uzyskania jeszcze 
większego komfortu i wygody�

 –  Prosty i niezawodny układ hydrauliczny z obiegiem 
otwartym

 – Pompa zębata tandemowa napędzana silnikiem dla 
nieprzerwanej pracy układu kierowniczego i podnośnika

 – Opcjonalna trzecia pompa hydrauliczna dla uzyskania 
dodatkowych 29,8 l/min dla wydatku 126 l/min dla bardziej 
wymagających narzędzi

Wybierz do czterech elektrohydraulicznych zaworów SCV�

Opcjonalny zwiększony 
udźwig do 3,2 t

Duża możliwość regulacji 
rozstawu kół

Krótszy rozstaw osi i lepszy środek 
ciężkości

Opcjonalny przedni podnośnik i 
WOM montowane fabrycznie

Do siedmiu złączy z tyłu 
z szybkozłączami do wyboru

Większe możliwości układu 
hydraulicznego pozwalające na 
zastosowanie szerszej gamy 
narzędzi i uzyskanie większych 
kątów zawracania

Do wyboru WOM sterowane 
mechanicznie, 
elektrohydraulicznie lub 
wspomagane serwomechanizmem

Opcjonalne elektronicznie 
sterowanie podnośnikiem
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Rozmiary opon przedniej osi
9�5 R24

Rozmiary opon tylnej osi 
380/85 R30

Wymiary
Wymiary

(A) Rozstaw osi, mm 2156
(B) Długość całkowita, mm 3675 
(C) Wysokość, mm 2373
(D)  Szerokość (od jednego końca 

do drugiego), mm 
1782

Seria 5G / 5GH – Wymiary – Specyfi kacje
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Dane techniczne
5080G 5090G 5090GH

OSIĄGI SILNIKA
Moc znamionowa (97/68EC), KM (kW) 80 (61,1) 90 (67,1) 90 (67,1)
Moc maksymalna (97/68WE), KM (kW) 83 (62,3) 91,5 (68,3) 91,5 (68,3)
Moc znamionowa (97/68WE), KM (kW) IPM – 95 (70,8) –
Moc maksymalna (97/68 WE), KM (kW) IPM – 100 (75) –
Stały zakres mocy, obr�/min 400
Wzrost momentu obrotowego, % (IPM) 32 31 (25) 31
Maksymalny moment obrotowy, Nm (przy 1400 obr�/min) 334 366 366
Znamionowa prędkość obrotowa, obr�/min 2300
Układ oczyszczania spalin Filtr spalin z katalizatorem oksydacyjnym (DOC) i filtrem cząstek stałych 

(DPF)
Układ dolotowy (UE Stage III B) Turbosprężarka Wastegate z intercoolerem i chłodzeniem spalin
Ilość cylindrów i pojemność 4 / 3,4 l
Układ chłodzenia Układ chłodzenia z wiskotycznym napędem wentylatora sterowanym 

temperaturą
Układ i sterowanie wtryskiem paliwa Wysokociśnieniowy układ Common Rail
DOSTĘPNE WERSJE PRZEKŁADNI
Synchronizowany rewerser
12F / 12R 1,4–30 km/h, X X X
Synchronizowany rewerser z mechanicznym 
przełączaniem zakresów Hi-Lo
24F / 24R 0,5–30 km/h X
Synchronizowany rewerser z mechanicznym 
przełączaniem zakresów Hi-Lo
24F / 24R 0,5–40 km/h X X
Synchronizowany rewerser z elektrohydraulicznym 
przełączaniem zakresów Hi-Lo
24F / 24R 0,5–40 km/h X X
PowrReverser
24F / 12R 0,5–40 km/h X X
UKŁAD KIEROWNICZY
Typ Hydrostatyczny
UKŁAD HYDRAULICZNY
Typ Układ hydrauliczny otwarty w położeniu neutralnym / elektrohydrauliczne 

lub mechaniczne zawory SCV
Przepływ przy podstawowej prędkości znamionowej/
opcja, l/min

96,6/126,4 (opcja)

Zawory hydrauliki zewnętrznej (z tyłu) 4 (tylko z E-SCV)
TUZ – tył
Typ Mechaniczny / elektrohydrauliczny
Kategoria II
Maksymalny udźwig na hakach, podstawowy/opcjonalny 
(kg)

2700 / 3200 2500

Udźwig podczas jazdy, podstawowy (kg) 2600 1700

5080G 5090G 5090GH
TUZ – przód
Typ Przedni podnośnik włączany elektrohydraulicznie
Kategoria II
Maksymalny udźwig na hakach (kg) 3039
Udźwig na maks� wysięgu (kg) 1917
Udźwig na maks� wysięgu 610 mm (kg) 1703
Tylny WOM
Typ Sterowany mechanicznie / elektrohydraulicznie, chłodzony olejem, 

wielotarczowa konstrukcja
Prędkość obrotowa silnika przy obrotach znamionowych 
WOM (tylny WOM 540/540E/1000)

1938 / 1648 / 1962

Przedni WOM
Typ Obsługiwany elektrohydraulicznie, chłodzony olejem
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowej prędkości 
obrotowej WOM (1000), obr�/min

2060

KABINA
Dane techniczne Widoczność panoramiczna 320°, teleskopowa i pochylana kolumna 

kierownicy
Poziom hałasu w kabinie (dBA) 81
Wyświetlacz Zintegrowany w desce rozdzielczej
RÓŻNE
Złącze narzędzi ISOBUS Opcja
Układ hamulcowy przyczepy Opcjonalny układ hydrauliczny lub pneumatyczny
POJEMNOŚCI
Zbiornik paliwa 95 74
WYMIARY I MASA
Rozstaw osi (mm) 2156
Rozstaw kół przednich, min�-maks� (mm) 1362 (poz� A) – 1885 (poz� H) 1562 (poz� D) – 1962 (poz� H)
Rozstaw kół tylnych, min�-maks� (mm) 1392 (poz� C) – 1905 (poz� H) 1606 (poz� C) – 2120 (poz� H)
Minimalna szerokość całkowita (mm) 1782 1820
Maksymalna szerokość całkowita (mm) 2295 2520
Promień skrętu, MFWD (m) 3,7 4,5
Całkowita wysokość, KABINA (mm) 2372,9 2738,4
Całkowita wysokość, ROPS (mm) 2351 2716,5
Całkowita długość (mm) 3675 3675
Prześwit, mm (prześwit centralny, napęd na 4 koła 
(MFWD))

411 630

Średni ciężar wysyłkowy, kg 3165 3195
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita, kg 5100
ROZMIARY OPON
Rozmiary opon przedniej osi 9�5 R24 15�5 R38
Rozmiary opon tylnej osi 380/85 R30 15�5 R38

Seria 5G / 5GH 



Serwis, na 
którym zawsze 
możesz polegać
Wraz z siecią dealerską John Deere dokładamy wszelkich 
starań, abyś był zawsze gotowy do pracy� Stale inwestujemy 
w wysokiej jakości produkty i najnowsze technologie, 
przyjmując jako priorytet również ograniczenie kosztów 
eksploatacyjnych�

Technicy pracujący w Twoim punkcie dealerskim John Deere 
zostali odpowiednio wyszkoleni i są wspierani przez nasz 
dział logistyki części zamiennych� W trakcie 175 lat 
działalności udało nam się zbudować silną partnerska więź 
między firmą John Deere, siecią placówek dealerskich i 
przede wszystkim Tobą – naszym Klientem�

Razem łatwiej�
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JohnDeere�com

„Weź kredyt, aby kupić to, co najlepsze“ 
Kredyt John Deere – szereg opcji finansowania tak dobrych, jak nasze produkty�  
Skontaktuj się z Dealerem John Deere, aby uzyskać informacje na temat  
szerokiej oferty opcji finansowych i wybierz najlepiej pasującą do  
specyficznych potrzeb Twojego biznesu�

Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnoświatowego� Oprócz ogólnych informacji, rysunków i opisów,  
niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje dotyczące opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów  
finansowania, kredytowania i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach� 
Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje� John Deere zastrzega sobie prawo do zmiany  
charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych w tym prospekcie, bez wcześniejszego powiadomienia� 


