Ciągniki serii 5M
55 do 85 kW (75 do 115 KM) 97/68 EC

M – jak możliwości,
których dotąd w tej klasie nie miałeś
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M – jak marka premium
Pracuj z najlepszymi
Tylko najlepsze ciągniki zasługują na nazwę John Deere.
To motto przyświecało nam podczas opracowywania nowej
serii ciągników 5M. Ich konstrukcję oparliśmy na modelach
serii 5M, które odniosły sukces w przeszłości, jednocześnie
dopracowując wiele istotnych szczegółów. Wszystko to po to,
by sprostać Twoim potrzebom.
Moc ciągników serii 5M plasuje się w zakresie między
55 kW (75 KM) a 85 kW (115 KM). Ich najistotniejszymi cechami
są: wydajność, zwrotność, zwarta budowa i wyjątkowo dobra
widoczność. Próżno by szukać lepszego ciągnika w tej klasie.
Przekonaj się sam.

Ciągniki serii 5M – wprowadzenie
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M – jak mnogość modeli do wyboru
Zapoznaj się z rodziną
W serii 5 znajdzie się odpowiedni ciągnik na każde potrzeby. Ciągniki serii 5M to teraz większa
możliwość wyboru niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz zdecydować się na wyjątkowo dużą,
komfortową kabinę lub otwarte stanowisko operatora. Albo też na wygodną kabinę o niskim
dachu do pracy w niskich stajniach czy stodołach – dzięki niskiemu środkowi ciężkości ciągniki
te cechuje też zwiększona stabilność w terenie pagórkowatym. W sadach i winnicach bardzo
użyteczna okaże się wersja z wąskim rozstawem kół.

Kabina 5M
Dzięki swojej przestronności i wygodzie,
zoptymalizowanej ergonomii oraz doskonałej
widoczności panoramicznej, obszerna kabina
serii 5M wyznacza nowy standard w swojej klasie.

5M IOOS
Wersje ciągników serii 5M z otwartym
stanowiskiem operatora zapewniają taki
sam poziom wygody i doskonałą ergonomię,
jak ciągniki z kabinami.

Ciągniki serii 5M – zestawienie modeli
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Najlepsze z najlepszych
Naszym sekretem jest szczególna uwaga, którą przywiązujemy do szczegółów. Właśnie to było
kluczem do sukcesu poprzednich modeli serii 5M. Dlatego też stale dokładamy wszelkich starań,
aby jeszcze bardziej udoskonalić wszystkie te elementy, które mają dla Ciebie tak wielkie
znaczenie.
I tak na przykład nowa seria 5M wyposażona jest teraz w dużą komfortową kabinę, która komfort
ma nie tylko w nazwie: więcej przestrzeni, lepsza widoczność i wiele innych szczegółów,
które zapewniają najwyższy poziom wygody. W odpowiedzi na życzenia klientów poszerzyliśmy
gamę silników o najwyższej pojemności – jednocześnie podnosząc oszczędność paliwa.
Wprowadziliśmy też przystępny cenowo 3-cylindrowy model podstawowy.
Nasze ciągniki serii 5M kryją w sobie jednak znacznie więcej ekscytujących innowacji.
Przyjrzyj się im zatem dokładniej.

5M o obniżonym proﬁlu
Ciągniki serii 5M z kabiną o niskim dachu
wyposażone są w opony 480/70R28, a ich
całkowita wysokość to zaledwie 2,48 metra.
Podłoga kabiny jest płaska – bez tunelu
przekładniowego – co daje mnóstwo miejsca
na nogi.

5M wersja zwężona
Szerokość między piastami kół – 182 cm z przodu
i 172 cm (od opony do opony) z tyłu – czyni z 5M
idealny wybór do pracy w winnicach i sadach oraz
do wszelkich zadań, przy których konieczny jest
wąski rozstaw kół.
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M – jak maksymalna moc
Większa moc, większa oszczędność paliwa
Nasi klienci oczekują od ciągników serii 5M nie tylko wielozadaniowości, ale też dużej mocy.
Ciężka praca przy orce czy też z wymagającymi dużej mocy narzędziami napędzanymi przez
WOM to typowe zadania dla tych maszyn.
4,5-litrowe silniki CommonRail ciągników 5M to doskonały dowód na to, jak połączenie
wysokociśnieniowego wtrysku paliwa, aktywnej chłodnicy powietrza doładowania
i elektronicznego sterowania może spowodować podniesienie momentu obrotowego
o 30 % – bez najmniejszego wzrostu zużycia paliwa.

Atrakcyjny cenowo model klasy podstawowej
Dla klientów, dla których liczy się niska cena, wzbogaciliśmy serię 5M o model z 3-litrowym
silnikiem PowerTech E o mocy 55 kW (75 KM). Oprócz innej pojemności, charakterystyka
techniczna tego silnika nie różni się niczym od jego większych krewnych. Posiada on zatem
wysokociśnieniowy wtrysk paliwa CommonRail i jest równie wydajny.

Szybki transport drogowy
Transportowanie ciężkich ładunków
po drogach nie stanowi dla ciągników 5M
najmniejszej trudności.

Pełna moc
Wysoka moc trakcyjna i duża
gęstość przełożeń czynią z tego
ciągnika idealny wybór do ciężkich
prac uprawowych.

Ciągniki serii 5M – przekonująca wydajność

Wybierz przekładnię odpowiednią do swoich potrzeb
Wszystkie z wielu przekładni dostępnych dla ciągników 5M, od 16/16 SyncReverser
do 32/16 PowrReverser Plus, cechują się taką samą wydajnością i trwałością, co ich silniki.
Nowy zespół sterowania modulacją umożliwia precyzyjną regulację prędkości przekładni
PowrReverser i dostosowanie jej do warunków podłoża i rodzaju prac.
Pracujesz na polach z warzywami? W takim razie przekładnia z biegiem pełzającym pozwoli
Ci bez trudu pracować nawet przy prędkościach wynoszących zaledwie 300 m/h.
Zintegrowany mechanizm blokady postojowej dostępny w wyposażeniu standardowym
pozwala na pewne unieruchomienie ciągnika i podnosi bezpieczeństwo.

Szybka i łatwa konserwacja
Aby rutynowe prace konserwacyjne nie nastręczały trudności, wszystkie punkty serwisowe
ciągników 5M są łatwo dostępne bez użycia narzędzi. Oszczędza to wiele pracy.

Wybierz najlepszą przekładnię
Seria 5M oferuje szeroką gamę
przekładni.
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M – jak magicznie wygodny

Ciągniki serii 5M – wyjątkowo duża kabina

Komfortowa, przestronna kabina
Kabina jest miejscem, w którym przepracowujesz znaczną część dnia. Musi być zatem
skonstruowana w sposób, który zapewni Ci jak najwyższą wydajność i komfort pracy.
Podczas długich godzin pracy naprawdę docenia się wygodne stanowisko robocze.
Mieliśmy to na uwadze, projektując przestrzeń kabin serii 5M, które wyznaczają nowe
standardy w dziedzinie wygody i przestronności.

Całkiem nowe uczucie
W tej kabinie poczujesz się świetnie. Kiedy doświadczysz przestronności i nadzwyczajnej
wygody tych kabin, poczujesz jak ogromną różnicę czyni ich wielkość i doskonałe wykończenie.
Komfort i wysoka jakość kabin serii 5M z pewnością spowodują, że będziesz się w nich
dobrze czuć, a długie dni pracy nie będą już takie męczące.
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M – jak maksymalna
widoczność
Zdumiewająco przestronne
W kabinach serii 5M będzie Ci się wydawać, że prowadzisz znacznie większy ciągnik.
Prawdopodobnie nie znajdziesz bowiem drugiego ciągnika o tych rozmiarach z tak
przestronną kabiną!
Wrażenie dużej przestrzeni dodatkowo wzmaga bardzo duża powierzchnia przeszklona
kabiny: Duża szyba przednia zapewnia doskonałą widoczność wysuniętego ładowacza
czołowego, a okno dachowe pozwala Ci śledzić jego ruchy w pełnym zakresie jego zasięgu,
bez konieczności wychylania się czy wstawania z fotela. Wysokie okna, sięgające prawie
podłogi kabiny, również zapewniają doskonałą widoczność osprzętu montowanego
z przodu.

Spójrz do tyłu – z łatwością
Podczas pracy z osprzętem mocowanym z tyłu operator często zmuszony jest do
przybierania niemalże akrobatycznych póz, jeśli chce widzieć, co robi. Nie w ciągnikach
5M! Zakrzywiona tylna szyba zapewnia bowiem pełną widoczność nawet najszerszego
osprzętu, na przykład opryskiwaczy.

Ciągniki serii 5M – widoczność na 320 º
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Podziwiaj widok
Przestronna kabina ciągników 5M zapewnia
doskonałą widoczność.

Usiądź wygodnie
Do wyboru masz fotele z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym. Oba fotele
gwarantują najwyższy poziom wygody. Tak samo zresztą jak, ulokowany obok, składany fotel
pasażera – przed którym jest mnóstwo miejsca na nogi.
W pełni regulowany wentylator nawiewu świeżego powietrza dodatkowo przyczynia się
do podniesienia komfortu. A jeśli zdecydujesz się na opcjonalną klimatyzację, zapewni Ci ona
przyjemny chłód nawet w najgorętsze dni.
Aby umożliwić pełne wykorzystanie doskonałej widoczności panoramicznej o każdej porze –
w dzień i w nocy – ciągniki serii 5M wyposażone są w maksymalnie cztery światła robocze
z przodu i z tyłu (opcjonalnie). Masz zatem pełną kontrolę, nawet w nocy.

Otwarty umysł
Jeśli potrzebujesz ciągnika z otwartym stanowiskiem operatora, który mimo to cechuje się takim
samym poziomem wygody, wydajnością i niezawodnością, co inne ciągniki serii 5M, wersja 5M
IOOS będzie doskonałym wyborem. Maszyny te oferują dokładnie taką samą ilość przestrzeni
i tak samo ergonomicznie rozplanowane elementy sterowania, co wersje z zamkniętymi kabinami,
ale dodatkowo mają też większy zasięg i łatwiejszy dostęp oraz widoczność 360º.
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M – jak mocne podnośniki
Łatwe podnoszenie ciężkich narzędzi
Seria 5M wyposażona jest w zadziwiająco mocny układ hydrauliczny z przepływem otwartym
w położeniu neutralnym. Wszystkie maszyny posiadają pompy tandemowe o wydajności
94 l/m, obsługujące wszystkie narzędzia napędzane hydraulicznie. Wydajność tych pomp
dostarcza wystarczającej mocy do dwóch hydraulicznych zaworów sterujących z przodu
i maksymalnie trzech z tyłu.
Ciągniki serii 5M to mistrzowie w podnoszeniu ciężarów. Zintegrowany przedni WOM oraz
przedni podnośnik dodatkowo poszerzają zakres zastosowań ciągników 5M. Pozwala to
na jednoczesne zastosowanie kosiarek zaczepianych z przodu i z tyłu lub kultywatorów do
dużych obciążeń – silny trzypunktowy hydrauliczny układ zawieszenia bez trudu im podoła.
Wybór między trzema różnymi opcjami WOM zapewnia jeszcze większą uniwersalność:
540/540E lub 540/540E/1000 do pracy przy dużych obciążeniach albo 540/540E
z napędem zależnym, na przykład do ciągnięcia przyczep z osiami napędzanymi w terenie
pagórkowatym.

W zasięgu ręki
Wszystkie elementy sterowania
układem hydraulicznym są
łatwo dostępne i ergonomicznie
rozmieszczone.

Ciągniki serii 5M – wysokowydajny układ hydrauliczny

Na każdy teren
Mocny WOM dodatkowo
przyczynia się do uniwersalności
ciągników 5M.
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M – jak maksymalne
dopasowanie
Maksymalnie ułatwiona praca z ładowaczem czołowym
Podczas przenoszenia ciężkich ładunków, ładowacz czołowy staje się przedłużeniem ramion
operatora. Praca z ładowaczami czołowymi John Deere przebiega niezwykle sprawnie,
ponieważ zaprojektowane one zostały specjalnie dla naszych ciągników, a oba urządzenia
zostały zoptymalizowane tak, by pracować w idealnej harmonii. Od razu zauważysz różnicę
podczas podnoszenia dużych bel czy układania palet. Niezależnie od tego, jak ciężkie będą
to zadania, zawsze będziesz miał pełną kontrolę, dzięki naszemu nowemu ergonomicznie
zbudowanemu joystickowi.
Nie ma już zatem potrzeby odkładania prac z ładowaczem czołowym na później
i wykonywania ich wszystkich na raz. Ładowacz czołowy można bowiem teraz tak szybko
i łatwo zamontować, że wszystkie zadania związane z przenoszeniem i układaniem można
od razu błyskawicznie wykonać. A zoptymalizowana budowa oznacza, że ciągnik i ładowacz
czołowy współpracują jak jedna maszyna. Zestaw ten uzupełniają takie funkcje dodatkowe,
jak mocny przedni podnośnik, przedni WOM, PowrReverser, wysokowydajna pompa
hydrauliczna oraz niewymagające konserwacji wielotarczowe mokre sprzęgło.

Doskonałe uzupełnienie dla 5M:
Ładowacze czołowe John Deere serii H
Zintegrowany przycisk sterowania amortyzacją
pozwala operatorowi włączać i wyłączać amortyzację
bez wstawania z fotela.

Ciągniki serii 5M – doskonale dopasowane ładowacze czołowe

Wytrzymała rama
Wytrzymała konstrukcja ramy środkowej ciągników 5M idealnie nadaje się do ciężkiej pracy
z ładowaczem czołowym i wszelkich innych prac z ciężkim osprzętem mocowanym z przodu.
Jej solidna budowa zapewnia ciągnikom 5M wyjątkową stabilność i pozwala na pracę z dużym
maksymalnym obciążeniem 6500 kg dla ciągników z kabinami.

Dla częstych zmian kierunku
Opcjonalny elektrohydrauliczny PowrReverser pozwala na zmianę kierunku za pomocą
przełączenia przycisku, bez konieczności użycia pedału sprzęgła. Jest to doskonałe rozwiązanie
do pracy z ładowaczem.

Wysoki poziom wygody w niskich stajniach
Wyjątkowa ilość przestrzeni i wygoda w kabinie gwarantowane są również dla modelu o niskim
dachu, 5M o obniżonym profilu, który mimo wysokości zaledwie 2,48 m (z oponami 480/70 R28)
zapewnia takie same osiągi w niskich stajniach czy stodołach i taki sam wysoki poziom wygody,
jak inne modele serii 5M.

Idealny do pracy w ciasnej przestrzeni:
5M o obniżonym proﬁlu.
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M – jak manewrowanie bez ograniczeń

Ciągniki serii 5M – niezwykła zwinność

Zwinne i wydajne
Zwinne ciągniki serii 5M doskonale nadają się do rozładowywania bel cylindrycznych czy
sprzątania obornika. Bez trudu można nimi zawracać przy ograniczonej przestrzeni.
Dzięki wąskiemu rozstawowi kół i promieniowi skrętu wynoszącemu zaledwie 4,6 metra,
ciągniki serii 5M świetnie sprawdzają się podczas pracy w wąskich stajniach czy na
małych polach, wymagających częstego zakręcania. Dynamika i zwrotność tych ciągników
o zwartej budowie uczyni codzienną pracę jeszcze łatwiejszą.

Niebywała zwrotność
Zwinność to kolejna z mocnych stron
modeli serii 5M o zwartej budowie.
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Dane techniczne
SILNIK
Producent
Liczba cylindrów / doładowanie
T = turbo, C = intercooler
Pojemność skokowa [cm3]
Ilość zaworów na cylinder
Pojemność zbiornika paliwa [l]
Zdolność pracy na biopaliwie
Sposób chłodzenia
Poziom emisji spalin
Okresy międzyobsługowe [godziny]
OSIĄGI
Moc znamionowa (97/68 EC) w kW (KM)
Moc znamionowa (ECE-R24)
Nominalne obroty [obr./min]
Maksymalny moment obrotowy [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przy określonej prędkości obrotowej silnika [obr./min]
Moment obrotowy na biegu wstecznym w %
PRZEKŁADNIA
Standardowa przekładnia
Sprzęgło
Maksymalna prędkość transportowa (km/h)
Rodzaj hamulców
Blokada mechanizmu różnicowego
WOM
Sprzęgło
Standard
UKŁADY HYDRAULICZNE
Typ układu
Sterowanie SCV
Wydajność znamionowa pompy
układ kierowniczy [l/min]
standard [l/min]
Razem [l/min]
Ciśnienie hydrauliczne [bar]
Udźwig podnośnika maks. 610 z tyłu
Maksymalny udźwig podnośnika
Typ czujników
SCV
SCV tylne (maks.)
SCV środkowe

5075M

5085M, 5100M, 5115M

John Deere PowerTech E
3/TC

John Deere PowerTech E
4/TC

2900
2
177 (z kabiną)
Tak
Woda
Stage III B
500

4500
4
153 (OOS), 177 (z kabiną)
Tak
Woda
Stage III B
500

55 (75)
Nie dot.
2200
304
1600
27

63 (85) / 74 (100) / 85 (115)
60 (82) / 72 (98) / 84 (114)
2200
356/418/480
1600
30

16F / 16R lub 32F / 16R PowrReverser
Sprzęgło mokre
40
Hydrauliczne z mokrymi tarczami
Uruchamianie elektrohydrauliczne

16F / 16R lub 32F / 16R PowrReverser
Sprzęgło mokre
40
Hydrauliczne z mokrymi tarczami
Uruchamianie elektrohydrauliczne

Elektro-hydrauliczne
540/540E lub 540/540E/1000

Elektro-hydrauliczne
540/540E lub 540/540E/1000

Otwarty układ hydrauliczny
Dźwignia

Otwarty układ hydrauliczny
Dźwignia

24
70
94
200
2900 kg
3600 kg na kuli
Cięgło górne

24
70
94
200
2900 kg
3600 kg na kuli
Cięgło górne

3
2

3
2
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STANOWISKO OPERATORA
Dostępność modeli (i=izolowane)
Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją zabezpieczającą przy przewróceniu ciągnika (ROPS)
Pomost – płaski/stelażowy
Lokalizacja dźwigni zmiany biegów
Poziom hałasu db(A)
Układ zawieszenia fotela kierowcy
Światła robocze
Tył
Obrotowe światło sygnalizacyjne
Obciążniki kół tylnych
Jednolita maska silnika
WYMIARY I CIĘŻAR
Dostępność napędu na 2 koła (2WD)
Dostępność napędu na 4 koła (4WD)
NAPĘD NA CZTERY KOŁA (2WD)
Rozstaw osi (mm)
Rozstaw kół przednich [mm]
Rozstaw kół tylnych [mm]
Promień skrętu [m]
Min. szerokość całkowita [mm]
Prześwit z przodu [mm]
Całkowita wysokość [mm]
Całkowita wysokość ze złożoną ramą zabezpieczającą przy przewróceniu ciągnika [mm]
Ciężar wysyłkowy [kg]
Dopuszczalny ciężar [kg]
Opony
Przód
Tył
NAPĘD NA CZTERY KOŁA (4WD)
Rozstaw osi (mm)
Rozstaw kół przednich [mm]
Rozstaw kół tylnych [mm]
Promień skrętu (bez hamulców) [m]
Min. szerokość całkowita [mm]
Prześwit z przodu [mm]
Całkowita wysokość [mm]
Całkowita wysokość ze złożoną ramą zabezpieczającą przy przewróceniu ciągnika [mm]
Ciężar wysyłkowy [kg]
Dopuszczalny ciężar [kg]
Opony
Przód
Tył

5075M

5085M, 5100M, 5115M

Kabina
Tak
Płaski
Lewostronny rewerser ze zmianą biegów po prawej stronie
77
Zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne

Kabina
Tak
Płaski
Lewostronny rewerser ze zmianą biegów po prawej stronie
77
Zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne

2 (opcjonalnie 4)
opcja
opcja
Tak

2 (opcjonalnie 4)
opcja
opcja
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak

2300
1488 – 2070
1660 – 1907
3,8
1723
480
2550
3600
6000

2300
1488 – 2070
1660 – 1907
3,8
1723
480
2550
1990
3600
6000

11L-15 F3
420/85R30

11L-15 F3
420/85R30

2300
1451 – 2005
1660 – 1907
4,6
1723
435
2550
3900
6500

2300
1451 – 2005
1660 – 1907
4,6
1723
435
2550
1990
3900
6500

320/85R24
420/85R30

320/85R24
420/85R30
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M – jak możesz na
nas liczyć
Oferujemy rozwiązania na miarę Twoich wyzwań! John Deere
dokłada wszelkich starań, abyś był zawsze gotowy do pracy.
Właśnie dlatego nasze produkty mają doskonałą jakość,
są zaawansowane technologicznie i wyjątkowo sprawne.
Poświęciliśmy mnóstwo czasu na budowę wydajnej sieci
dealerskiej. Teraz, niczym dobry sąsiad, jesteśmy po to, by
pomóc Ci w potrzebie.
Właśnie dlatego pracownicy naszych dealerów są odpowiednio
szkoleni. Dzięki temu, znają oni wszystkie nakrętki i śrubki
w Twojej maszynie i potrafią zdiagnozować każdy potencjalny
problem.

„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.

JohnDeere.com

YY1314129POL

06/15 R

Możesz liczyć na firmę John Deere we wszystkich kwestiach
związanych z ciągnikami. Szczycąc się ponad 175-letnim
doświadczeniem w produkcji maszyn rolniczych, możemy
uczciwie powiedzieć: Niezawodność jest naszą siłą.

