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HONOROWE
MIEJSCE
Kiedy ojciec Ulego Rübke kupował swój pierwszy traktorek
ogrodowy w 1983 roku, wybrał John Deere, twierdząc,
że nie stać go na tanią kosiarkę! 32 lata później jego syn i wnuk
Mark wciąż z dumą nim jeżdżą - zorganizowali nawet paradę,
by uczcić 30. rocznicę jego zakupu.

Kiedy w 1983 roku ojciec Ulego Rübke wymienił
swoją starą kosiarkę pchaną na traktorek ogrodowy
John Deere, wszystko się zmieniło. Nagle każdy chciał
kosić ogród – i nawet po 30 latach wciąż tak jest.
Od ciągnięcia kłód i przyczep po koszenie boisk
piłkarskich i sadów - John Deere 111 zasłużył przez
te wszystkie lata, by go zatrzymać. Teraz cieszy się
zasłużoną emeryturą – ale nadal uruchamia się za
pierwszym razem i jest zawsze gotowy w razie potrzeby.
- Od kiedy go kupiliśmy sąsiedzi kupili sześć lub siedem
tanich traktorków ogrodowych - uśmiecha się Uli,
z dumą poklepując swoją maszynę. - Żaden z nich nie
wytrzymał tak długo. Nasz może już nie wygląda
najlepiej, ale jest dobrze utrzymany. Ma nawet
oryginalne przednie opony.
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Państwo Rübke
przechowują swój
traktorek John Deere 111
w stodole od ponad
30 lat. Nadal uruchamia
się za pierwszym razem.
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Dobre oko i spokojna natura - Uli Rübke
jest dokładnie taki, jaki powinien być
certyfikowany kapitan żeglugi
śródlądowej. Z mostka swojego 13 m
holownika dowodzi potężną pogłębiarką,
dzięki czemu rzeka Aller jest otwarta dla
wypoczynku i ruchu pasażerskiego.
Po 40 latach pracy Uli zna tutejsze wody
jak własną kieszeń. Wśród kolegów krążą
legendy na temat jego wyczucia maszyn:
jeśli ktoś źle obejdzie się z holownikiem
pod jego nieobecność, Uli poznaje to
od razu po przejęciu sterów i włączeniu
sześciocylindrowego silnika Mercedesa.
W kuchni ceglanego rodzinnego domu
w Wittlohe (Dolna Saksonia) stoi
oprawione zdjęcie przedstawiające paradę,
którą Uli, jego żona Silke i syn Mark uczcili
30. rocznicę ich traktorka John Deere.
Mimo, że zaprosili tylko sąsiadów,
wiadomość o paradzie szybko rozeszła się
do pobliskich wiosek. W tym wielkim dniu
nie mniej niż 27 traktorków ogrodowych
wyjechało na ulicę, by uczcić jubilata,
a prowadził je Uli na swoim traktorku 111.

„ Z A U FA N Y T O WA R Z Y S Z
P R Z E Z W I E L E L A T. ”
ULRICH RÜBKE

Idylliczne ceglane domy przy ulicy głównej w Wittlohe. Mała wioska
w Dolnej Saksonii ma niewiele ponad 100 mieszkańców, a wiedza
Ulricha Rübke na temat kosiarek jest legendarna.
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JA K I O J C IEC , TA K I S Y N

CZĘŚĆ RODZINY

Syn Ulego Mark nauczył się najważniejszych rzeczy o koszeniu
od swojego dziadka i nadal pamięta dzień, w którym był
wystarczająco dorosły, by poprowadzić rodzinny traktorek
John Deere. Teraz, gdy Mark uczy się, by zostać inżynierem
mechatroniki, jeszcze bardziej docenia jakość John Deere.
Czapeczka, którą ma na zdjęciu Mark, to nie jedyna rzecz,
która przetrwała próbę czasu: ponieważ już trzecie pokolenie
rodu Rübke gra na bramce, Mark nadal zakłada na specjalne
mecze piłkarskie spodenki dziadka.

Kiedy dwa lata temu rodzina kupowała nowy traktorek, było
oczywiste, że musi to być traktorek John Deere. - Nasz nowy
traktorek X155R ma taką samą jakość konstrukcji jak model 111,
a do tego mnóstwo technicznych nowinek, które znacznie
ułatwiają pracę, takich jak zbiornik dwuwarstwowy. Rübke nigdy
nie pomyśleli, że mogliby sprzedać swoją starą maszynę, chociaż
są pewni, że nadal jest sporo warta. - To teraz część naszej rodziny
- wyjaśnia Silke, wzruszając ramionami. - Nigdy się nie
rozstaniemy. Kiedy nadejdzie ten dzień, prawdopodobnie po
prostu pochowamy go w ogrodzie. ■

Rodzina Rübke docenia jakość i tradycję, ale jest też postępowa.
Jako członek niewielkiej społeczności rodzina wspiera kilka
ambitnych przedsięwzięć wykorzystujących najnowocześniejsze
technologie, aby utrzymać lub podnieść jakość życia dla lokalnych
mieszkańców i gości. Ukończone niedawno plany obejmują
zbudowanie i zarządzanie nowym sklepem w wiosce na zasadzie
spółdzielni oraz udostępnienie napędzanego energią słoneczną
promu pasażerskiego na rzece – to wyczyn, który wymagał wielu
lat cierpliwości i uporu.
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Mark odziedziczył swoją pasję do
John Deere we wczesnym wieku
po ojcu i dziadku. Zanim skończył
siedem lat spędzał już dużo
czasu latem na swoim dziecięcym
traktorku ogrodowym.

„T O T E R A Z
C Z Ę Ś Ć R O D Z I N Y. ”
SILKE RÜBKE

Chociaż traktorek 111 cieszy się teraz zasłużoną emeryturą,
zajmuje honorowe miejsce w stodole. Oczywiście Mark nadal jeździ
dziś Johnem Deere – traktorkiem ogrodowym z serii X100.
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WIELKIE
U M Y S ŁY
MYŚLĄ
PODOBNIE
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W golfie nie ma drugich szans. To gra wymagająca
idealnej równowagi między siłą a precyzją - a do tego
umiejętności pracy nad każdym detalem, tak by wszystko
razem sprawnie zadziałało. Nic dziwnego, że najlepsi
greenkeeperzy tak bardzo doceniają maszyny John Deere!

Renaissance Club,
North Berwick, Wielka Brytania

12

MAGAZYN

Klub golfowy Woburn,
Little Brickhill, Wielka Brytania

Nawet ludzie, którzy nie grają w golfa, zgodzą się,
że dobrze utrzymane pole golfowe to piękny widok:
oaza spokoju w pędzącym świecie. I będą mieli
rację – ale tylko do pewnego stopnia.
W rzeczywistości dobrze utrzymane pole golfowe,
to coś znacznie więcej. To perfekcyjna iluzja: wspaniała
produkcja przypominająca teatr lub operę. Z przodu
wszystko jest spokojne, niewzruszona perfekcja;
za kulisami - to zupełnie inny świat.
Od świtu do zmierzchu i jeszcze dłużej zespół
specjalistów niestrudzenie pracuje nad tym, aby
wszystko działało jak w zegarku. Dzień po dniu i rok
po roku pielęgnują ogromną powierzchnię, siejąc i
naprawiając uszkodzone miejsca oraz usuwając
wszelkie przeszkody, które mogłyby uniemożliwić
utrzymywanie wysokiego standardu pól golfowych.
Tak jak zakulisowi pracownicy, którzy przenoszą
rekwizyty i budują scenografię, wykonują swoją pracę
po cichu, aby za każdym razem wszystko było jak
należy. Wszystko to bez przeszkadzania rzeczywistym
gwiazdom przedstawienia: golfistom, którzy rywalizują
o międzynarodowe trofea czy lampkę wina przy
dziewiętnastym dołku.
Jak można się spodziewać ci specjaliści mają doskonałe
oko do szczegółów i mogą wykryć (i rozwiązać)
problemy zanim zwykły ogrodnik by je zauważył.
Wielu z nich to pasjonaci, którzy dążą do... jeśli nie
perfekcji, to przynajmniej stanu jej najbliższego.
Pomyśl o najbardziej wybrednym miłośniku trawnika,
jakiego znasz - i pomnóż go przez osiemnaście!

Właśnie dlatego jesteśmy dumni, że tak
wiele najlepszych światowych pól
golfowych ufa marce John Deere.
Przy minimalnych wymaganiach nasze
maszyny koszą trawę na najwyższym
profesjonalnym poziomie, w szerokim
zakresie warunków gruntowych
i atmosferycznych. Od tee po green
i wokół budynków klubów - pracują całymi
dniami przez wiele lat. Czy to nie czas,
abyś Ty też miał taką maszynę? ■
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John Clarke jest menadżerem pól
golfowych w prestiżowym klubie
Woburn Golf Club, gdzie odpowiedzialny
jest za utrzymanie aż trzech ze 100
najlepszych pól golfowych w Anglii.
Zapytaliśmy go o jego pasję i dążenie
do doskonałości – oraz co sądzi
o maszynach John Deere.

John Clarke z Hesperem, który wykonuje wymarzoną dla psów pracę:
spędza cały dzień na polach golfowych!

Jak się to wszystko zaczęło?
Zaczęło się trochę przypadkowo od wykonywania szkolnej pracy,
gdy miałem piętnaście lat. Potem już nigdy się nie zastanawiałam
i spędziłem całe życie zawodowe w tej branży.
Co rozpaliło iskrę?
Po prostu czułem, że to jest to. Wszyscy w mojej rodzinie mamy
zamiłowanie do pielęgnacji zieleni – dziadek był botanikiem,
dlatego nikogo to nie dziwiło. Dla mnie to zawsze było coś więcej
niż tylko praca czy kariera – to sposób na życie. Mam szczęście,
że znalazłem go w tak młodym wieku.
Co jest Pana największą pasją?
Uwielbiam patrzeć, jak pola golfowe wskazują, jaka jest pora
roku. Woburn jest położone na terenach leśnych, dlatego
horyzont to same liście. Lubię, gdy widać to też na trawie:
jasnozielony i brązowy kolor latem jest bardziej naturalny niż
szmaragdowa zieleń przez cały rok.
Jaka według Pana wygląda idealny trawnik?
Gładka, sucha trawa bez chwastów, z gatunkami o pięknych
i prosto rosnących źdźbłach. Tworzy doskonałą powierzchnię dla
dobrze zagranych piłek golfowych i wynagradza dobre uderzenia.

Jakie są największe wyzwania w Pana pracy?
Chodzi o stały poziom jakości. Musimy przygotować i utrzymać
powierzchnie przez cały rok, przy uwzględnieniu wielu zmiennych
czynników: temperatury, światła, potencjału wzrostu, pogody,
typów gleby. Mogą się one różnić dla każdego pola, a nawet przy
każdym dołku.
Czy widzi Pan jakieś podobieństwa do zwykłych ogrodów?
Normalne trawniki mają wiele podobnych problemów. Światło
i cień, pogoda, mech... naprawdę trzeba zarządzać tym w skali
mikro, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
Jak firma John Deere pomaga w osiągnięciu Pana celów?
Dzięki produktom naprawdę dobrej jakości, najnowocześniejszej
technologii i doskonałej obsłudze klienta. Woburn Estate
wykorzystuje teraz całkiem sporo maszyn John Deere – od
małych traktorków ogrodowych po duże maszyny rolnicze,
a nawet maszyny leśne. Mamy bardzo dobre relacje z firmą. ■
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POTĘŻNE
MASZYNY
Kombajny John Deere należą do największych maszyn naszej firmy. Z kolei nasza
automatyczna kosiarka TANGO, to najmniejszy członek zespołu. Na pierwszy rzut oka te
dwie maszyny mają niewiele wspólnego, ale gdy porównamy ich siłę, dojdziemy
do zaskakujących rezultatów.

KRÓL WZGÓRZ
Jeśli rząd Nowej Zelandii zdecydowałby pokryć ulicę Baldwin Street murawą, zachęcalibyśmy ich
do kupienia kosiarki TANGO, ponieważ nie miałaby ona problemu z podjeżdżaniem i zjeżdżaniem
z terenu o nachyleniu 35%, który w Księdze Rekordów Guinnessa został uznany za najbardziej stromą
ulicę na świecie. Zdumiewające zdolności kosiarki TANGO – poradzi sobie z nachyleniem nawet
do 36%, w zależności od terenu – sprawiają, że wyróżniają się one nawet na tle większych braci.
Kombajny serii S wyposażone w najnowsze systemy do profesjonalnego koszenia mogą pracować
na terenie o nachyleniu do 22% równie wydajnie, co na płaskiej nawierzchni. Nie wystarczyłoby
to zatem do pracy na Baldwin Street, ale jak na takie giganty to i tak imponująca wydajność.
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M UL C ZOWA NIE
Jednoczesne koszenie i nawożenie jest oszczędne i ekologiczne.
Dlatego kombajny John Deere serii S posiadają system
zagospodarowania resztek pożniwnych, który wykorzystuje nawet
100 noży do rozdrabniania niepotrzebnego materiału. Drobno
posiekane resztki pozostają na polu, zapewniając dostarczenie
następnym wysiewom składników odżywczych. Ta sama zasada
obowiązuje przy koszeniu trawnika przy domu. Mulczowanie
i nawożenie może wykonywać nasza mała inteligentna kosiarka
TANGO. Regularny schemat koszenia tego robota oznacza, że
ścinki trawy są mulczowane i po prostu pozostawiane na trawniku
jako nawóz organiczny.

TA N GO N A WO LN O Ś C I
Wyobraź sobie kosiarkę napędzaną 625 końmi. Przerażające?
Cóż, siła na tym poziomie pozwala kosiarkom John Deere serii S
kosić prawie połowę zbóż całego świata. I chociaż zwinna kosiarka
TANGO nie oferuje takich liczb jak wspomniane modele, po prostu
nie musi ich oferować. Jej możliwości skupiają się głównie na
utrzymywaniu perfekcyjnego trawnika w najwydajniejszy sposób.
A przy 15 kilogramach TANGO waży tyle, co pudelek. W
rzeczywistości ta kosiarka wykorzystuje 1/10 mocy mechanicznej,
która gwarantuje wystarczającą siłę i oszczędność energii. Innymi
słowy, wystarczy spuścić TANGO ze smyczy, usiąść wygodnie i
patrzeć, jak maksymalnie wykorzystuje swoje wydajne
akumulatory.

TO NIE JEST ODYSE JA
KOSMICZNA
Chociaż ani TANGO ani żaden z kombajnów
John Deere nigdy nie rozwinął własnej świadomości,
są to na pewno niezwykle inteligentne maszyny.
Dla wszystkich kombajnów serii S dostępna jest
(opcjonalna) technologia satelitarna, która umożliwia
nawigację i automatyczne sterowanie, minimalizując
liczbę nakładek. Oszczędza to bardzo dużo czasu
i paliwa używanego na polach. Z drugiej strony,
kosiarka TANGO nie jest prowadzona przez sygnały
satelitarne, ale raczej zainstalowane wcześniej
przewody graniczne. Sprawiają, że tańczy ona na
terenie zaprogramowanego obszaru i kosi trawę tak
krótko i tak szybko, jak to możliwe. Możesz tylko
patrzeć na jej eleganckie piruety wokół drzew,
krzaków i rabat kwiatowych: jak tylko poczuje, że
kończy się jej energia, sama zaczyna szukać stacji
ładującej.

■

16

MAGAZYN

STWORZONE,
BY TRWAĆ

W naszej nowoczesnej fabryce w Gummersbach (Niemcy)
poddajemy surowym testom każdy podzespół, aby mieć
pewność, że praca z maszynami John Deere będzie długotrwałą
przyjemnością.

Każdy wie, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo.
Co zaskakujące, wielu producentów nadal testuje tylko kilka
głównych podzespołów kosiarek – a nie całą maszynę.
Podejście pracowników naszej fabryki w Gummersbach jest inne.
Budują oni maszyny z wykorzystaniem tak samo wysokich
standardów, na jakich rolnicy korzystający ze sprzętu John Deere
polegają na całym świecie. Aby upewnić się, że każda kosiarka
pchana, automatyczna i wertykulator spełnia ich - oraz Twoje wysokie standardy, przestrzegają surowych wytycznych procesu
zapewnienia jakości na etapie od projektu i materiałów po
tolerancje i wykończenie. W ten sposób możesz być pewien,
że Twoja nowa kosiarka nie ma żadnych słabych ogniw.

W Y P R OD UKOWA NO W NIE MC Z EC H
Podczas montażu nasz wykwalifikowany personel dopilnowuje
montażu i wykończenia używanych części i zgłasza wszelkie
nieprzewidziane problemy do działu produkcji. Następnie, gdy
kosiarki są już kompletne, rozpoczynają się najtrudniejsze testy.
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Wyjątkowa jakość marki, to tradycja w naszej fabryce w Gummersbach w Niemczech.
Ponad 120 osób zwraca uwagę na każdy szczegół budowanych przez nich kosiarek
pchanych, wertykulatorów i kosiarek automatycznych.
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„NIE UMIESZCZĘ SWOJEGO
NAZWISKA NA PRODUKCIE,
KTÓRY NIE MA W SOBIE TEGO,
CO NAJLEPSZE WE MNIE.”
JOHN DEERE, ZAŁOŻYCIEL

19

Główny tester Johannes Kokott losowo wybiera
pojedyncze maszyny z linii produkcyjnej i poddaje je
najtrudniejszym możliwym testom. - Moja praca
polega na tym, by doprowadzić nasze kosiarki do
granic wytrzymałości, a nawet dalej - wyjaśnia
z uśmiechem. - W ten sposób wiemy, że zagwarantują
naszym klientom długie lata pracy w normalnych
warunkach. Oferujemy nawet 15-letnią gwarancję*
na nasze aluminiowe obudowy serii Select."
Nie musisz jednak czekać aż tak długo, aby docenić
jakość John Deere. Już od pierwszego dnia intuicyjnie
rozplanowane elementy sterujące i prosta regulacja
wysokości cięcia sprawiają, że koszenie jest
przyjemnością. Twoja nowa pchana kosiarka ma
wszystko, czego potrzebujesz do płynnego
i doskonałego koszenia przy minimalnym wysiłku
i hałasie - od wysokiej jakości noży, po wydajny silnik
i profesjonalne doposażenie. Tydzień po tygodniu,
sezon po sezonie, rok po roku. ■

*Obowiązują określone warunki.
Zapytaj swojego dealera o szczegóły.

Mimo całego nowoczesnego wyposażenia
doświadczenie i zaangażowanie pozostają najlepszą
metodą na produkcję maszyn, które zasłużą
na logo John Deere.
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KOSIARKI
PCHANE

21

SERIA RUN
Łatwe koszenie – nasze modele serii RUN są idealne
dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnej kosiarki!

RUN 41

RUN 46

RUN 51

800 m²

1200 m²

2200 m²

Szerokość robocza 41 cm

Szerokość robocza 46 cm

Szerokość robocza 51 cm

Stała prędkość: 3,6 km/h

Stała prędkość: 3,6 km/h

Stała prędkość: 3,6 km/h

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Materiał obudowy: stal

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Materiał obudowy: stal
–– Zestaw do mulczowania: opcja

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Materiał obudowy: stal
–– Zestaw do mulczowania: opcja

22

BEZKONKURENCYJNE
KORZYŚCI
KOSIARKI PCHANE
SERII SELECT

Nasze zaprojektowane i wyprodukowane na wiele lat pracy kosiarki z serii
Select pomogą Ci utrzymać doskonały wygląd trawnika przez wiele lat.
Są proste i wygodne w obsłudze i gwarantują profesjonalne wykończenie
nawet w najtrudniejszych warunkach. A co najważniejsze, mają 15-letnią
gwarancję na aluminiową obudowę.*
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S Y S T E M T U R B O S TA R
Sprawdzony układ TurboStar zapewnia
precyzyjne koszenie i doskonałe zbieranie
materiału za każdym razem. Nawet
podczas pracy na wilgotnej trawie
przepływ powietrza wytwarzany przez
noże podnosi trawę tuż przed skoszeniem
i usuwa ją z trawnika. Po skoszeniu
strumień powietrza płynnie i skutecznie
wdmuchuje ściętą trawę do zbiornika.
Wskaźnik napełnienia: TurboStar jeszcze
bardziej ułatwia proces koszenia,
informując Cię zawczasu, kiedy zbiornik
jest prawie pełen.
Nie jest zamontowany w modelach R40

S P R Z ĘG Ł O S T O Ż KOWE
Wiele modeli serii Select** posiada
przekładnię ze sprzęgłem stożkowym,
która umożliwia stopniowe załączanie
układu napędowego, bez szarpania.
Działa na zasadzie powolnego zwiększania
'docisku' układu napędowego, co zapewnia
płynniejsze i wygodniejsze ruszanie.

Funkcja silnika Briggs & Stratton

Automatyczne ssanie: Większość modeli
serii Select posiada układ automatycznego
ssania dla przyspieszenia rozruchu przy
niskich temperaturach.

**Dostępne w następujących modelach:
R43S, R43V, R43VE, R47S, R47V, R47VE, R47KB

GWA R A N T OWA N Y S P O KÓ J
GWARANCJA

15
LAT*

Obudowa naszych 43, 47 i 54 cm kosiarek
serii Select jest wykonana z odlewanego
ciśnieniowo aluminium, dlatego nie może
zardzewieć. Jest zaskakująco lekki –
a jednocześnie na tyle wytrzymały,
że posiada 15-letnią gwarancję.*
*15-letnia gwarancja dotyczy indywidualnego użytkowania
w prywatnym ogrodzie. Obowiązują określone warunki.
Więcej szczegółów dowiesz się od dealera.

24

B E Z K O N K U R E N C YJ N E K O R Z Y Ś C I

KOSIARKI PCHANE SERII SELECT

JEDEN ROZMIAR
DLA WSZYSTKICH
Wysokość uchwytu można
łatwo wyregulować, więc każdy
znajdzie idealnie ustawienie.

O S T R Z E Z H A R T OWA N E J
S TA L I S P R Ę Ż Y N OWE J
Wykonane z wysokiej jakości stali
sprężynowej jednoczęściowe ostrze
wytwarzane jest przy zachowaniu
najbardziej rygorystycznych zasad
produkcji i bezpieczeństwa.

PUST Y

PEŁNY
W S K A Ź N IK P O Z I O M U N A P E Ł N IE N I A Z B I O R N IK A
Zapobieganie przepełnieniu: praktyczny wskaźnik powiadamia, kiedy
nadszedł czas, aby opróżnić pojemnik na trawę.

R EG U L OWA N A W Y S O KO Ś Ć
KO S Z E N I A
Od sześciu do dziewięciu ustawień
(zależnie od modelu) pozwala za pomocą
jednej dźwigni lub przycisku w łatwy
sposób dostosować wysokość cięcia
do pory roku i warunków otoczenia.
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Łatwa regulacja prędkości:
Prędkość pracy wszystkich
kosiarek serii Select można
dostosować do terenu
i warunków koszenia. Wiele
modeli wyposażonych jest
nawet w pokrętło, które
jeszcze bardziej ułatwia pracę.

OPT YMALNE
W Y P E Ł N IE N IE
Z B I O R N IK A
Dzięki systemowi
TurboStar zbiornik
można wypełnić w 100%.

Elektryczny rozrusznik
na kluczyk: Zapomnij
o sznurkach i rozruchu
linkowym. Aby uruchomić
nowe kosiarki John Deere,
wystarczy przekręcić kluczyk.
W kilka sekund będziesz
gotowy do koszenia.

Sprzęgło noża: Sprzęgło noża (BBC) zatrzymuje noże
natychmiast po zwolnieniu uchwytu, pozostawiając
pracujący silnik. Pozwala to opróżnić zbiornik
i natychmiast powrócić do koszenia, bez konieczności
każdorazowego ponownego uruchamiania silnika.
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SZEROKOŚĆ ROBOCZA
40 – 43 CM
SERIA SELECT

WE W S Z Y S T K I C H
M O D E L AC H 4 0 – 43 C M
–– System TurboStar
–– Materiał obudowy: aluminium
(polipropylen w R40)

R40

R43

Kompaktowa kosiarka z lekką obudową
z wytrzymałego tworzywa dla łatwiejszego
użytkowania i transportu.

Ten ekonomiczny model w kategorii 43 cm
posiada wytrzymałą obudowę aluminiową,
centralną wysokość koszenia i regulację
wysokości uchwytu.

700 m²

800 m²

–– Zestaw do mulczowania: opcja

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Zestaw do mulczowania: opcja

R43S

R43V

Nie ma potrzeby pchania dzięki włączanemu
na żądanie układowi napędowemu. Idealna
do ogrodów o umiarkowanym nachyleniu.

Łatwa regulacja prędkości, którą można
dostosować do terenu i warunków koszenia.

1000 m²

1000 m²

Stała prędkość: 3,6 km/h

Regulacja prędkości: 2,5 – 4,3 km/h

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Sprzęgło stożkowe dla łagodniejszego
ruszania
–– Zestaw do mulczowania: opcja

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Sprzęgło stożkowe dla łagodniejszego
ruszania
–– Zestaw do mulczowania: opcja
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R43VE

R43RS

R43RVE

Układ napędowy ze zmienną prędkością
i elektryczny rozrusznik na kluczyk zapewniają
łatwe i wygodne koszenie.

Stalowy wałek tylny ułatwiający koszenie przy
brzegach ogrodu dla idealnego wykończenia
pasów.

Stalowy wałek tylny dla idealnego wykończenia
pasów, z najlepszymi funkcjami serii takimi jak
regulacja prędkości czy elektryczny rozrusznik
na kluczyk.

1000 m²

1000 m²

1000 m²

Regulacja prędkości: 2,5 – 4,3 km/h

Stała prędkość: 4,1 km/h

Regulacja prędkości: 3,3 – 5,0 km/h

Elektryczny rozrusznik na kluczyk
–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Sprzęgło stożkowe dla łagodniejszego
ruszania
–– Zestaw do mulczowania: opcja

S TA L OW Y
WA Ł E K T Y L N Y
Wszyscy podziwiają przystrzyżone
w pasy trawniki – a wytrzymały wałek
tylny gwarantuje idealne wykończenie
za każdym razem. Ułatwia również
koszenie wzdłuż podwyższonych
granic i obrzeży ogrodu.

Elektryczny rozrusznik na kluczyk
–– ReadyStart z automatycznym ssaniem

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
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SZEROKOŚĆ ROBOCZA
47 CM
SERIA SELECT

WE W S Z Y S T K I C H
M O D E L AC H 47 C M
–– System TurboStar
–– Materiał obudowy: aluminium

R47*

R47S

Wyjściowy model kosiarki o szerokości
koszenia 47 cm. Aluminiowa obudowa, centralna
wysokość koszenia i regulacja wysokości
uchwytu.

Nie ma potrzeby pchania. Taki sam jak w modelu
R47 włączany na żądanie napęd kół tylnych,
szczególnie przydatny na wzniesieniach.

1200 m²

1400 m²
Stała prędkość: 3,6 km/h

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Zestaw do mulczowania: opcja

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Sprzęgło stożkowe dla łagodniejszego
ruszania

R47V

R47VE

R47KB

Łatwa w użyciu, z włączanym na żądanie
napędem kół tylnych obsługiwanym za pomocą
uchwytu.

Nie ma potrzeby pchania dzięki elektrycznemu
rozrusznikowi na kluczyk. Wystarczy przekręcić
kluczyk, by rozpocząć koszenie.

Wydajna kosiarka z silnikiem Subaru i sprzęgłem
noża, które zatrzymuje nóż po zwolnieniu
uchwytu bezpieczeństwa, ale nie przerywa pracy
silnika.

1500 m²

1500 m²

1500 m²

Regulacja prędkości: 2,7 – 4,3 km/h

Regulacja prędkości: 2,7 – 4,3 km/h

Regulacja prędkości: 2,7 – 4,3 km/h

Elektryczny rozrusznik na kluczyk

Sprzęgło noża

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Sprzęgło stożkowe dla łagodniejszego
ruszania
–– Zestaw do mulczowania: opcja
* Dostępne tylko na wybranych rynkach.

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Sprzęgło stożkowe dla łagodniejszego
ruszania
–– Zestaw do mulczowania: opcja

–– Sprzęgło stożkowe dla łagodniejszego
ruszania
–– Zestaw do mulczowania: opcja
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SZEROKOŚĆ ROBOCZA
54 CM
SERIA SELECT

WE W S Z Y S T K I C H
M O D E L AC H 5 4 C M
–– System TurboStar
–– Materiał obudowy: aluminium

R54S

R54V

Wytrzymała kosiarka z załączanym na żądanie
układem napędowym i centralną regulacją
wysokości koszenia.

Łatwa obsługa dzięki zmiennemu napędowi kół
tylnych i prostej regulacji prędkości, którą można
dostosować do terenu i warunków koszenia.

2500 m²

2500 m²

Stała prędkość: 3,4 km/h

Regulacja prędkości: 2,7 – 4,8 km/h

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Zestaw do mulczowania: opcja

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Zestaw do mulczowania: opcja

R54VE

JX90

R54RKB

Wygodna i prosta obsługa dzięki układowi
napędowemu ze zmienną prędkością
i elektrycznemu rozrusznikowi na kluczyk.

Optymalna kosiarka z silnikiem Subaru, układem
napędowym ze zmienną prędkością i sprzęgłem
noża, które umożliwia opróżnianie zbiornika bez
potrzeby ponownego uruchamiania silnika
za każdym razem.

Stalowy tylny wałek dla idealnego wykończenia
pasów, z najlepszymi funkcjami takimi jak
regulacja prędkości czy sprzęgło noża.

2500 m²

2500 m²

2500 m²

Regulacja prędkości: 2,7 – 4,8 km/h

Regulacja prędkości: 2,7 – 4,8 km/h

Regulacja prędkości: 3,3 – 5,0 km/h

Elektryczny rozrusznik na kluczyk

Sprzęgło noża

Sprzęgło noża

–– ReadyStart z automatycznym ssaniem
–– Zestaw do mulczowania: opcja

–– Zestaw do mulczowania: opcja
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KOSIARKI MULCZUJĄCE
WYDAJNE Z NATURY
Chcesz uzyskać takie same rezultaty w czasie krótszym o jedną trzecią? W takim
razie kosiarki mulczujące John Deere są stworzone dla Ciebie. Są one wyposażone
w specjalnie zaprojektowane noże i głęboki agregat koszący, który rozdrabnia
skoszoną trawę na wystarczająco małe drobiny, aby mogły one pełnić rolę nawozu.
Eliminuje to również konieczność opróżniania pojemnika na trawę, ograniczając
jednocześnie potrzebę stosowania sztucznych nawozów.
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WE W S Z Y S T K I C H
KO S I A R K AC H
M U L C Z U JĄC YC H
–– Głęboka obudowa mulczująca
–– Materiał obudowy: stal

JS63V

JS63VC

Kosiarka do mulczowania z silnikiem Briggs
& Stratton, regulacją wysokości koszenia
z 7 ustawieniami oraz układem napędowym Vario.

Kosiarka do mulczowania zapewniająca
doskonałą zwrotność. Umieszczone z przodu
kółka obracające się o 360° pozwalają bez
problemów pracować wokół drzew, krzewów
i rabat kwiatowych.

2000 m²

2000 m²

Szerokość robocza 53 cm

Szerokość robocza 53 cm

Regulacja prędkości: 2,5 – 5,2 km/h

Regulacja prędkości: 2,5 – 5,2 km/h
Odlewane przednie koła

DOSTĘPNE
D L A P R AWIE
WSZYSTKICH
KO S I A R E K
J O HN D E E R E
D L AC Z EG O WA R T O
S T O S OWAĆ M U L C Z OWA N IE ?
Wyrzucanie ścinek z powrotem na trawnik
eliminuje potrzebę stosowania sztucznego
nawozu - i nigdy więcej nie będziesz musiał
opróżniać zbiornika. Jeśli potrzebujesz
specjalistycznej kosiarki mulczującej,
pomyśl o jednej z tych dwóch kosiarek –
lub zamontuj opcjonalny zestaw do
mulczowania w innych modelach.

Czy wiedziałeś? Opcjonalny
zestaw do mulczowania pasuje
prawie do wszystkich kosiarek
pchanych John Deere.
Więcej informacji znajdziesz w tabeli specyfikacji
technicznych na stronach 62 – 65.
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KOSIARKI ELEKTRYCZNE
WYGODNA OBSŁUGA BEZ EMISJI SPALIN
Jeśli cenisz sobie proste życie, elektryczna kosiarka John Deere jest właśnie dla
Ciebie. Dzięki łatwej obsłudze, solidnej obudowie oraz systemowi Turbo Star
kosiarki te zapewniają atrakcyjne wykończenie trawnika przy minimalnym wysiłku.

R40EL

R43EL

Wydajna kosiarka o szerokości koszenia 40 cm
i uchwytem regulacji wysokości.

Szerokość koszenia 43 cm, wytrzymała obudowa
aluminiowa.

600 m²

700 m²

Lekka: 22 kg
–– System TurboStar
–– Silnik elektryczny: 1,3 kW
–– Materiał obudowy: polipropylen

–– System TurboStar
–– Silnik elektryczny: 1,5 kW
–– Materiał obudowy: aluminium
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ZOBACZ
Z BLISKA
Przekonaj się, jak dużo John Deere ma do zaoferowania,
odwiedzając naszą stronę: JohnDeere.com

Witamy w świecie John Deere! Od potężnych kombajnów po praktyczne
kosiarki pchane - na naszej stronie zobaczysz, jak szeroka jest nasza oferta
maszyn, które produkujemy dla zawodowców na całym świecie.

O B E J R Z YJ P R Z E D U DA N IE M S IĘ D O D E A L E R A
Obejrzyj i porównaj nasze kosiarki, siedząc wygodnie w fotelu!
Nasza strona ułatwi Ci znalezienie odpowiedniego modelu – sprawdź
wszystkie specyfikacje i dodatki oraz filmiki przedstawiające różne modele.

P R Z Y DAT N E W S K A Z ÓWK I
Nasi dealerzy mają lata doświadczeń i osobiście znają wszystkich klientów.
Bez względu na wielkość Twojego ogrodu pomogą Ci znaleźć dokładnie
taką kosiarkę, jakiej potrzebujesz. Nie ograniczają się tylko do sprzedaży
produktu – dokładnie objaśnią Ci wszystkie funkcje i elementy sterujące,
a następnie skonfigurują kosiarkę tak, byś mógł pewnie przystąpić do jej
użytkowania zaraz po powrocie do domu. A gdy przyjdzie pora na serwis
lub naprawy, wystarczy, że zadzwonisz do osoby, która osobiście zna Ciebie
i Twoją kosiarkę.

Ta ikona w katalogu oznacza, że możesz
obejrzeć film przedstawiający dany model
na stronie:
JohnDeere.pl/turf_info
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KOSIARKA
AUTOMATYCZNA
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TANGO E5 SERIA II
ŁATWIEJSZE ŻYCIE
Nowa seria II kosiarek TANGO E5 została stworzona, by ułatwić, a nie utrudnić
Twoje życie. Elementy sterujące i zastosowane technologie są tak intuicyjne, że
będziesz gotowy do koszenia w kilka sekund. A raczej do patrzenia, jak TANGO robi
to za Ciebie!

Ł AT WO JĄ P O D Z IWI AĆ
TANGO kosi według schematu losowego, aby Twój
trawnik wyglądał idealnie. Automatycznie wykrywa
przeszkody i przewód graniczny i bez problemu radzi
sobie z miejscami z wyższą trawą. Ostatnie okrążenie
oczyszczające wykonywane wzdłuż całej granicy
ogrodu gwarantuje, że wszystkie brzegi będą dobrze
wykoszone.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty koszenia, poproś
specjalistę od kosiarki TANGO pracującego u Twojego
dealera John Deere o pomoc w przygotowaniu planu
i zainstalowaniu przewodu granicznego. Przewód
prowadzący jest praktycznie niewidoczny i można go
z łatwością przesunąć po zmianie układu ogrodu.
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Ł AT WO JĄ Z A P R O G R A M OWAĆ
Programowanie TANGO jest naprawdę proste. Duży ekran i logicznie
rozmieszczone elementy sterujące gwarantują, że bez trudu dokonasz
preferowanych ustawień – a potem zmienisz je w mgnieniu oka,
w dowolnym momencie.

N IE B O I S IĘ
W Z N IE S IE Ń
TANGO poradzi sobie
również z nachyleniem
terenu. Z opcjonalnym
zestawem
zwiększającym
przyczepność pokona
nachylenie terenu
wynoszące nawet
36%!**

CICHA
TANGO jest cicha, dlatego może kosić nocą, nikomu
nie przeszkadzając. Wszystko to przy minimalnym wysiłku
i hałasie – i zerowej emisji spalin.

WY TRZYMAŁA
TANGO nigdy nie narzeka
na pogodę. Układ
elektroniczny, akumulator
i ostrze są zabezpieczone
przez wytrzymałą podwójną
obudowę, która gwarantuje
wodoszczelność.
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Już dziś poproś Swojego
dealera o broszurę na
temat kosiarki TANGO E5
Seria II – lub pobierz ją
ze strony JohnDeere.com.

TANGO E5 Seria II *
Ł AT WA O B S Ł U G A

2200 m²

TANGO E5 serii II jest teraz inteligentniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Nowe możliwości jezdne kosiarki umożliwiają jazdę do przodu aż do samego
przewodu granicznego, po czym kosiarka skręca i zmienia tor jazdy – nawet
na pagórkowatym terenie i podczas jazdy do tyłu. Oznacza to mniej nagłych
zatrzymań – i mniej śladów opon na Twoim pięknym trawniku.

Wysokość koszenia: 19 – 102  mm
Akumulator litowo-jonowy
Ładowanie automatyczne
Zdolność pokonywania wzniesień do 36%**
–– Skorygowany poziom mocy akustycznej dB(A)
(zgodnie z END 50636-2-107): 62,2
* Nie jest dostępna we wszystkich krajach.
Prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.
**Zależnie od warunków gruntowych i układu ogrodu.
Poproś swojego dealera o demonstrację i test.

Wydajna: Specjalne wpuszczane stalowe
ostrze kosiarki TANGO kosi szybko
i starannie, aby zachować zdrową trawę
przez całe lato. Jest tak wytrzymałe, że
może kosić przez wszystkie sezony, nie
tracąc ostrości. Aby ustawić wysokość
koszenia (od 19 do 102 mm), wystarczy
obrócić osłonę.

Inteligentna: TANGO wie, kiedy nadszedł
czas, by naładować swój wydajny
akumulator litowo-jonowy. Automatycznie
dojedzie do stacji ładującej, którą możesz
ustawić w dowolnym miejscu.

Wsparcie: Od porad do serwisu i części
zamiennych - Twój dealer John Deere ma
wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoja
kosiarka TANGO zawsze działała jak nowa.
Rok po roku.
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WERTYKULATORY
REWITALIZACJA TWOJEGO TRAWNIKA
Pozwól trawnikowi oddychać: Aby utrzymać perfekcyjny i zdrowy trawnik, należy go odpowiednio
pielęgnować. Wiąże się to z regularną wertykulacją – procesem fizycznego usuwania z trawnika
nagromadzonego filcu i mchu, co ułatwia składnikom odżywczym wnikanie do gleby. Dzięki naszym
wertykulatorom możesz bez wysiłku pozwolić swojemu trawnikowi swobodnie oddychać, aby rósł
gęsty i zdrowy.

P R Z YG L Ą DA J S IĘ ,
JA K P IĘ K N IE R O Ś N IE T WÓ J O G R Ó D
Niezależnie od wielkości Twojego ogrodu, nasze wertykulatory
elektryczne i spalinowe pozwolą trawnikowi odżyć i stać się
okazem zdrowia. Przed wykonaniem pierwszego zabiegu
wertykulatorem Twój trawnik powinien mieć co najmniej trzy lata.
Najlepszym momentem na usuwanie filcu jest późna wiosna
i wczesna jesień. Przed rozpoczęciem wertykulacji należy skosić
trawę najkrócej, jak to możliwe. Idealna jest średnia wysokość
4 cm. Jeśli to możliwe, najlepiej pracować, gdy gleba jest
dokładnie wysuszona, co zapobiega uszkodzeniu maszyny
i sprawia, że rowki powstałe po zabiegu pozostają otwarte.
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Z C Z EG O
S K Ł A DA S IĘ F IL C ?
W lecie ścięta trawa i fragmenty innych
roślin często gromadzą się pomiędzy
źdźbłami. Po pewnym czasie filc pokrywa
całą powierzchnię trawnika i blokuje
dostęp do gleby. W rezultacie do korzeni
trawy nie docierają już powietrze
i składniki odżywcze. Powoduje to
spowolnienie wzrostu trawy i niezdrowy
wygląd trawnika. Dzięki naszym
wertykulatorom możesz bez wysiłku
pozwolić swojemu trawnikowi swobodnie
oddychać, aby rósł gęsty i zdrowy.

D31RE

D35RE

D38R

Elektryczny wertykulator z lekką obudową,
szerokością koszenia 31 cm i 13 ostrymi nożami
z 3 zębami zapewnia efektywne usuwanie filcu
i resztek trawy.

Elektryczny wertykulator z wydajnym silnikiem
o mocy 1,6 kW, szerokością koszenia 35 cm
i 15 ostrymi nożami z 3 zębami.

Wertykulator spalinowy z aluminiową obudową.
Układ noży: 15 wytrzymałych stalowych noży
z łożyskami kulkowymi dla płynnego działania.

500 m²

700 m²

1500 m²

Silnik elektryczny: 1,4 kW

Silnik elektryczny: 1,6 kW

Lekka: 17,5 kg

Lekka: 18,5 kg

Benzynowy silnik OHV, moc znamionowa:
2,3 kW / 3400 obr./min

–– Materiał obudowy: ABS
–– Bezstopniowa regulacja głębokości roboczej
–– Zbiornik: opcja

–– Materiał obudowy: ABS
–– Bezstopniowa regulacja głębokości roboczej
–– Zbiornik: opcja

–– Materiał obudowy: aluminium
–– Bezstopniowa regulacja głębokości roboczej
–– Zbiornik: opcja
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TRAKTORKI
OGRODOWE
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SERIA X100
SERIA STANDARD
W oferującej sześć modeli i szeroką gamę opcji wyposażenia serii X100 znajdzie się coś dla każdego.
Te wytrzymałe traktorki ogrodowe przeznaczone do trawników o powierzchni od 3000 do 6000 m²
zostały stworzone na wiele lat bezproblemowej pracy - łączą w sobie wyjątkowo wysoką jakość
koszenia z niezwykle prostą obsługą.

Z IN T EG R OWA N Y S IL N IK
I WB U D OWA N A E R G O N O M I A
Płynnie pracujący silnik V-twin przyprawi Cię
o szybsze bicie serca (X135R, X155R, X165).
W wyposażeniu standardowym modeli X125,
X135R, X155R i X165 znajduje się fotel
operatora z wysokim oparciem.
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SERIA X100
AG R EG AT Y E D G E
Z WYRZUTEM BOCZNYM
Te wytrzymałe, uniwersalne agregaty
koszące stanowią standardowe
wyposażenie modeli X105, X125
oraz X165 i posiadają złącze ułatwiające
czyszczenie po zakończeniu koszenia.

X105

X125

X165

4000 m²

5000 m²

6000 m²

Prędkość jazdy do przodu: 8,9 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 8,9 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 8,9 km/h
Tempomat

AGREGAT KOSZĄCY

AGREGAT KOSZĄCY

AGREGAT KOSZĄCY

42 Edge (107 cm)

42 Edge (107 cm)

48 Edge (122 cm)

–– Silnik, moc znamionowa:
6,85 kW / 3350 obr./min
–– Włączanie agregatu: mechaniczne
–– Fotel: standard
–– Zestaw do mulczowania: opcja
–– Zbiornik na trawę: opcja
–– Zderzak: opcja

–– Silnik, moc znamionowa:
9,6 kW / 3150 obr./min
–– Włączanie agregatu: mechaniczne
–– Fotel: standardowy z wysokim oparciem
–– Prosta pokrywa do mulczowania: standard
–– Zestaw do mulczowania: opcja
–– Zbiornik na trawę: opcja
–– Zderzak: opcja

–– Silnik, moc znamionowa:
12,1 kW / 3350 obr./min
–– Włączanie agregatu: elektryczne
–– Fotel: standardowy z wysokim oparciem
–– Prosta pokrywa do mulczowania: standard
–– Zbiornik na trawę: opcja
–– Zderzak: standard
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Poznaj naszą szeroką
gamę doposażenia
Strony 56 – 61

Z B I O R N IK O D U Ż E J
POJEMNOŚCI
300-litrowy zbiornik pozwala rzadziej się
zatrzymywać i szybciej pracować. Jest on
standardowym wyposażeniem w modelach
X115R, X135R i X155R.

X115R

X135R

X155R

3000 m²

4000 m²

6000 m²

Prędkość jazdy do przodu: 8,9 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 8,9 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 8,9 km/h

Tylny zbiornik

Tylny zbiornik

Tylny zbiornik

AGREGAT KOSZĄCY
36 z wyrzutem tylnym (92 cm)
–– Silnik, moc znamionowa:
6,85 kW / 3350 obr./min
–– Włączanie agregatu: mechaniczne
–– Pojemność zbiornika: 300 litrów
–– Fotel: standard
–– Zestaw do mulczowania: opcja
–– Zderzak: opcja

AGREGAT KOSZĄCY
36-calowy z wyrzutem tylnym (92 cm)
–– Silnik, moc znamionowa:
8,8 kW / 3150 obr./min
–– Włączanie agregatu: elektryczne
–– Pojemność zbiornika: 300 litrów
–– Fotel: standardowy z wysokim oparciem
–– Zestaw do mulczowania: opcja
–– Zderzak: opcja

AGREGAT KOSZĄCY
42 z wyrzutem tylnym (107 cm)
–– Silnik, moc znamionowa:
9,7 kW / 3150 obr./min
–– Włączanie agregatu: elektryczne
–– Pojemność zbiornika: 300 litrów
–– Fotel: standardowy z wysokim oparciem
–– Zestaw do mulczowania: opcja
–– Zderzak: standard
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BEZKONKURENCYJNE
KORZYŚCI
SERIA SELECT X300 & X500

Dostęp do każdego miejsca: Traktorki ogrodowe zaprojektowane do dużych
trawników oferują moc i wygodę, która pozwoli Ci wykonać każdą pracę. Modele
serii X300 posiadają imponujące funkcje i są łatwe w obsłudze. Dla optymalnej
wydajności i mocy wybierz serię X500. Nisko położony środek ciężkości, duży
rozstaw osi i blokada mechanizmu różnicowego zapewniają maksymalną wydajność
i wszechstronność maszyn.
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Ł AT WA I W YG O D N A O B S Ł U G A
Hydrostatyczne pedały TwinTouch pozwalają operatorowi na łatwą kontrolę
kierunku i prędkości ciągnika bez konieczności podnoszenia stóp z platformy.

P ŁY N N A P R AC A
S IL N IK A V-T WIN
Silnik V-twin posiada
elektroniczny układ wtrysku
paliwa (EFI) i regulator stałej
prędkości umożliwiający szybki
rozruch i doskonałą wydajność
koszenia (X590).

Niezwykle wygodne fotele: Doświadcz niezwykłej
przyjemności z jazdy. Dzięki komfortowemu fotelowi
Deluxe (seria X300) i Deluxe High (seria X500)
pielęgnacja ogrodu na każdym terenie staje się
sposobem na przyjemne spędzenie wolnego czasu.

Łatwe opróżnianie: Tylny zbiornik można łatwo
opróżnić z fotela operatora (X350R).
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B E Z K O N K U R E N C YJ N E K O R Z Y Ś C I

SERIA SELECT X300 I X500

T E M P O M AT
Ta popularna
w samochodach funkcja
jest równie przydatna
w traktorkach
ogrodowych! Aby ją
włączyć lub wyłączyć,
wystarczy nacisnąć
przycisk.

NOWOŚĆ

N OWO C Z E S N Y W Y ŚWIE T L AC Z
Wyraźny podświetlany wyświetlacz, taki jak w samochodach osobowych, zapewnia
doskonałą widoczność w każdych warunkach. Układ przyrządów zapewnia dostarczanie
ważnych informacji bez rozpraszania operatora. Sterowanie jak w samochodzie:
Wspomagany układ kierowniczy i hydrauliczne sterowanie agregatem zapewniają łatwą
obsługę (X370, X584, X590).

Wskaźnik poziomu napięcia: Niskie,
normalne, wysokie. Jeden rzut oka
wystarczy, sprawdzić poprawność
ładowania akumulatora Twoje maszyny.

Elektryczny wskaźnik paliwa: Wyraźny
wskaźnik podobny do tych stosowanych
w samochodach osobowych pokazuje,
ile paliwa zostało w zbiorniku. Jest dobrze
widoczny w każdych warunkach.
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R EG U L OWA N A
W Y S O KO Ś Ć KO S Z E N I A
Wysokość koszenia można
regulować w skokach co 6 mm
za pomocą wygodnego pokrętła –
siedząc wygodnie na fotelu.

4 KO Ł A
SKRĘTNE
Dostępne w wyposażeniu standardowym dla modelu
X354 i X584 dla zapewnienia doskonałej zwrotności
i łatwości koszenia wokół przeszkód.

Strefa optymalnych obrotów podczas
koszenia: Wskaźnik pokazuje optymalne
obroty silnika zapewniające najlepszą
jakość koszenia. Zawsze należy pracować
w zakresie optymalnego koszenia.

Nowe agregaty koszące Accel Deep oferują nowy
poziom jakości, wydajności, czystości, wytrzymałości
i wszechstronności: głębokość 11,4 cm na całej osłonie
agregatu zapewnia optymalne koszenie, mulczowanie
i wypełnianie zbiornika. Wykonanie z jednego arkusza
stali eliminuje ostre krawędzie i narożniki w miejscach,
gdzie materiał mógłby na siebie nachodzić, co
zmniejszyłoby wydajność koszenia.
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SERIA X300
SERIA SELECT

WE W S Z Y S T K I C H
M O D E L AC H
S E R II X 30 0
–– Włączanie agregatu koszącego:
elektryczne
–– Pedały Twin Touch
–– Tempomat
–– Fotel Deluxe

X350

X350R

8000 m²

8000 m²

Prędkość jazdy do przodu: 8,2 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 8,5 km/h
Tylny zbiornik

WYBÓR AGREGATÓW KOSZĄCYCH
42-calowy Edge Mulch (107 cm)

AGREGAT KOSZĄCY
42-calowy z wyrzutem tylnym (107 cm)

42 Accel Deep (107 cm)
–– Silnik, moc znamionowa:
12,2 kW / 3100 obr./min
–– Mulch Control: standard
–– Zbiornik na trawę: opcja (42 Accel Deep)

–– Silnik, moc znamionowa:
12,2 kW / 3100 obr./min
–– Zestaw do mulczowania: standard

X354

X370

X380

8000 m²

8000 m²

8000 m²

Prędkość jazdy do przodu: 8,2 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 8,6 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 10,0 km/h

4 koła skrętne

Hydraulicznie wspomagany układ kierowniczy
na 2 koła

WYBÓR AGREGATÓW KOSZĄCYCH

WYBÓR AGREGATÓW KOSZĄCYCH

42-calowy Edge Mulch (107 cm)

42-calowy Edge Mulch (107 cm)

42-calowy Accel Deep (107 cm, opcja)

42 Accel Deep (107 cm)

–– Silnik, moc znamionowa:
12,2 kW / 3100 obr./min
–– Mulch Control: standard
–– Zbiornik na trawę: opcja (42 Accel Deep)

–– Silnik, moc znamionowa:
12,2 kW / 3100 obr./min
–– Mulch Control: standard
–– Zbiornik na trawę: opcja (42 Accel Deep)
–– Układ podnoszenia agregatu: hydrauliczny

WYBÓR AGREGATÓW KOSZĄCYCH
48 Accel Deep (122 cm)

–– Silnik, moc znamionowa:
13,8 kW / 3350 obr./min
–– Mulch Control: opcja (48 Accel Deep)
–– Zbiornik na trawę: opcja
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SERIA X500
SERIA SELECT

WE W S Z Y S T K I C H
M O D E L AC H
S E R II X 50 0
–– Włączanie agregatu koszącego:
elektryczne
–– Tempomat
–– Fotel Deluxe z wysokim
oparciem
–– Zestaw do mulczowania: opcja
–– Zbiornik na trawę: opcja

X584

X590

8000+ m²

8000+ m²

Prędkość jazdy do przodu: 11,6 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 11,6 km/h

Hydraulicznie wspomagany
układ kierowniczy na 4 koła

Hydraulicznie wspomagany
układ kierowniczy na 2 koła

WYBÓR AGREGATÓW KOSZĄCYCH

WYBÓR AGREGATÓW KOSZĄCYCH

48 Accel Deep (122 cm)

48 Accel Deep (122 cm)

54 Accel Deep (137 cm)

54 Accel Deep (137 cm)

–– Silnik, moc znamionowa:
16,1 kW / 3350 obr./min
–– Układ podnoszenia agregatu: hydrauliczny

–– Silnik, moc znamionowa:
16,7 kW / 3250 obr./min
–– Układ podnoszenia agregatu: hydrauliczny

M U L C Z OWA N IE S TA Ł O S IĘ
J E S Z C Z E Ł AT WIE J S Z E
Poznaj MulchControl – nowe doposażenie
zapewniające super wydajne mulczowanie
i wszechstronność użytkowania. Ten
genialny system umożliwia przejście
z wyrzutu bocznego na mulczowanie
(i odwrotnie) w mgnieniu oka - wystarczy
obrócić dźwignię. MulchControl
współpracuje z naszymi specjalnymi
nożami do mulczowania i jest dostępny
jako opcja we wszystkich traktorkach serii
X300 i X500.
Aby używać tylnego zbiornika Power Flow
z systemem MulchControl i nożami do
mulczowania, wystarczy ustawić dźwignię
do położenia wyrzutu bocznego.

Poznaj naszą szeroką
gamę doposażenia
Strony 56 – 61
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SERIA X700
TRAKTORKI Z SILNIKIEM DIESLA
Te wytrzymałe traktorki z silnikiem Diesla to doskonałe połączenie osiągów,
łatwości obsługi i komfortu. Dzięki trzem modelom do wyboru – z napędem
na 2 koła, napędem na 4 koła lub model z czterema kołami skrętnymi – seria X700
nadaje się do każdego zastosowania.

P R Z E K Ł A D N I A H Y D R O S TAT YC Z N A
I H Y D R AU L I C Z N IE W S P O M AG A N Y
U K Ł A D K IE R OWN I C Z Y
Kierowanie w nowych modelach serii X700 jest jeszcze
łatwiejsze dzięki wyjątkowym pedałom TwinTouch
i wspomaganiu układu kierowniczego wchodzącym
w skład wyposażenia podstawowego.
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WE W S Z Y S T K I C H M O D E L AC H
S E R II X 70 0
–– Silnik, moc znamionowa:
17,5 kW (23,5 KM) / 3400 obr./min
–– Pedały Twin Touch
–– Tempomat
–– Układ podnoszenia agregatu: hydrauliczny
–– Włączanie agregatu koszącego: elektryczne
–– Opcja: Zestaw homologacji drogowej

Już dziś poproś dealera
o katalog ‘Kosiarki
profesjonalne’ – lub
pobierz go ze strony
JohnDeere.com

PROFESJONALNE AGREGATY KOSZĄCE - OPCJE
48", wyrzut boczny (122 cm)

S T E R OWA N IE M U L C Z OWA N IE M

54", wyrzut boczny (137 cm)

Nowa funkcja sterowania mulczowaniem podnosi wydajność dzięki
znacznemu zmniejszeniu zbieranych ilości i cykli opróżniania zbiornika.
Zwiększa również elastyczność: przy warunkach utrudniających prawidłowe
mulczowanie operatorzy mogą ustawić wyrzut boczny w ciągu zaledwie
30 sekund.

60", wyrzut boczny (152 cm)
–– Wysokość koszenia 25 – 133 mm

X750

X754

X758

8000+ m²

8000+ m²

8000+ m²

Prędkość jazdy do przodu: 13,7 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 13,7 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 13,7 km/h

Hydraulicznie wspomagany układ kierowniczy
na 2 koła

Hydraulicznie wspomagany układ kierowniczy
na 4 koła

Hydraulicznie wspomagany układ kierowniczy
na 2 koła

–– Opcja: Zbiornik

Napęd na 4 koła
–– Opcja: Zbiornik

Ł AT WA W O B S Ł U D Z E H Y D R AU L IK A
Ergonomiczne dźwignie hydraulicznie podnoszą
i opuszczają agregat koszący i doposażenie. Pozycja
„pływająca” pozwala, aby agregat zamontowany
z przodu dostosowywał się do kształtu terenu.
Intuicyjne elementy sterujące zapewniają łatwość
obsługi.
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X950R
TRAKTORKI Z SILNIKIEM DIESLA
Poznaj mistrza! X950R to traktorek z niesamowicie wygodnym tylnym wyrzutem i tylnym
zbiornikiem oferujący największą moc i pojemność ze wszystkich naszych modeli.
Wysokoprężny silnik z wysokim momentem obrotowym i silniki kół do trudnych zastosowań
mogą ciężko pracować przez cały dzień, a wytrzymała stalowa rama i agregat koszący
są wyprodukowane z zastosowaniem profesjonalnych standardów, by zapewnić lata
niezawodnej pracy. Żaden traktorek ogrodowy nie oferuje szerszej gamy możliwości.

M O Ż L IWO Ś Ć KO N F I G U R AC J I
Wybierz agregat koszący o szerokości
48 cali (122 cm) lub 54 cali (137 cm).
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Już dziś poproś dealera
o katalog ‘Kosiarki
profesjonalne’ – lub pobierz
go ze strony JohnDeere.com

T Y Ł P O DĄ Ż A P O Ś L A DAC H
Ta innowacyjna funkcja umożliwia koszenie przy samych ogrodzeniach
lub ścianach, bez martwienia się o zbiornik.

Wybierz zbiornik z wysokim lub niskim
wyrzutem – a potem błyskawicznie go zamontuj
lub wymontuj dzięki specjalnemu systemowi
szybkiego montażu Quick Attach.

X950R
8000 m²
Prędkość jazdy do przodu: 16,1 km/h
Tempomat
Hydraulicznie wspomagany układ kierowniczy
na 2 koła
Tylny zbiornik
Fotel Comfort
–– Silnik, moc znamionowa:
18 kW (24 KM) / 3300 obr./min
–– Pedały Twin Touch
–– Układ podnoszenia agregatu: hydrauliczny
–– Włączanie agregatu koszącego: elektryczne

PROFESJONALNY AGREGAT KOSZĄCY
Z TYLNYM WYRZUTEM - OPCJE
48" (122 cm)
54" (137 cm)

P E Ł N Y Z A S IĘG
Dzięki ogromnej pojemności wynoszącej 650 litrów zbiornik umożliwia dalsze
przejazdy między cyklami opróżniania, a ponieważ trawa wyrzucana jest
do środka kosza, łatwiej jest wypełnić zbiornik równomiernie i całkowicie.

OPCJE ZBIORNIKA
Niski wyrzut (570 l)
Wysoki wyrzut (650 l)
OPCJA
Zestaw tylnego deflektora
Podpora postojowa zbiornika
Zestaw do homologacji drogowej
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KOSIARKI O ZEROWYM
PROMIENIU SKRĘTU
ZWROTNE I SZYBKIE

Szybkie koszenie kiedyś zarezerwowane było
dla profesjonalistów. Teraz dzięki naszym kosiarkom Ztrak
każdy może pracować szybciej, łatwiej i płynniej.

360°
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Poznaj naszą szeroką
gamę doposażenia
Strony 56 – 61

WE W S Z Y S T K I C H
KO S I A R K AC H Z T R A K
O Z E R OW Y M P R O M IE N I U
SKRĘTU
–– Wysokość koszenia 25 – 102 mm
–– Włączanie agregatu: elektryczne
–– Zestaw do mulczowania: opcja

Z335E

Z525E

Z540R

8000 m²

8000+ m²

8000+ m²

Prędkość jazdy do przodu: 10,8 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 13,7 km/h

Prędkość jazdy do przodu: 14,5 km/h

Fotel: standard

Fotel: standardowy z podłokietnikiem

Fotel: z wysokim oparciem i podłokietnikiem

Podwójne dźwignie sterowania Twin Stick,
napęd na 2 koła

Podwójne dźwignie sterowania Twin Stick,
napęd na 2 koła

Podwójne dźwignie sterowania Twin Stick,
napęd na 2 koła

AGREGAT KOSZĄCY
42 Accel Deep (107 cm)
–– Silnik, moc znamionowa:
11,4 kW / 3200 obr./min

AGREGAT KOSZĄCY
48 Accel Deep (122 cm)
–– Silnik, moc znamionowa:
12,1 kW / 3350 obr./min
–– System zbioru trawy: opcja

AGREGAT KOSZĄCY
48 High Capacity (122 cm)
–– Silnik, moc znamionowa:
16,1 kW / 3350 obr./min
–– System zbioru trawy: opcja

O B R AC A J S IĘ W M IE J S CU

P O J E M N O Ś Ć Z B I O R N IK A

Intuicyjne elementy sterujące ułatwiają precyzyjne
wykańczanie koszenia.

Stosując dodatkowy opcjonalny zbiornik na trawę,
można dowolną kosiarkę Ztrak łatwo przystosować
do zbierania trawy.
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KO S Z E N IE

KO S Z E N IE /
O B C I Ą Ż N IK I KÓ Ł

R O Z R Z U T N IK

Chodzi w końcu o koszenie. Nasze
precyzyjnie zaprojektowane agregaty
koszące zapewnią Twojemu trawnikowi
dokładne i równe koszenie oraz zadbany
wygląd. Możesz sam zdecydować, co
będzie się działo ze skoszoną trawą: czy
będzie ona mulczowana, zbierana czy
wyrzucana na bok.

3 Obciążniki kół

5 Rozsiewacz pchany, 23 kg

Serie X100, X300, X500

Ten zaprojektowany do pracy przez cały rok
rozsiewacz z wytrzymałym zbiornikiem z tworzywa
sztucznego doskonale nadaje się do rozprowadzania
nasion, nawozu i soli. Wyposażony jest w zamkniętą
skrzynię przekładniową i 13-calowe pompowane
opony pneumatyczne, które umożliwiają płynną jazdę,
oraz w ergonomiczny uchwyt z regulacją wysokości.
Dołączono osłonę, pokrywę i boczny deflektor.

1 + 2 Opcjonalny system MulchControl

Wystarczy obrócić dźwignię, aby
w mgnieniu oka przejść z wyrzutu
bocznego na mulczowanie (i odwrotnie).
Szczegóły na stronie 49.

Obciążniki kół przednich zalecane są przy
zastosowaniu tylnych koszy na trawę
na zboczach i mogą być konieczne przy
mocowaniu z tyłu ciężkich narzędzi.
Obciążniki tylne zalecane są w celu
poprawienia przyczepności, zwłaszcza
przy użyciu pługu śnieżnego lub szczotki.
4 Tylny deflektor
X115R, X135R, X155R, X350R

Równo rozprowadza ściętą trawę za
traktorkiem. Można go zamontować bez
użycia narzędzi w miejsce zbiornika.

6 Rozrzutnik ciągniony, 80 kg
Serie X100, X300, X500

Jego zbiornik z tworzywa sztucznego ma pojemność
100 litrów lub udźwig 80 kg. Wyposażony jest w
funkcję Autofloow, która wyłącza rozrzucanie po
zatrzymaniu traktorka i w system Directional Flow
Control, który rozrzuca zawartość z dala od
chodników, podjazdów i rabatek. Rozrzutnik
wyposażony jest w długi stalowy uchwyt, łatwe
otwieranie i zamykanie, a elementy mechaniczne
wykonane są ze stali nierdzewnej, co eliminuje ryzyko
rdzewienia i korozji wewnątrz zbiornika. Zamknięta
skrzynia przekładniowa nie wymaga konserwacji,
a bezdętkowe opony ograniczają opór toczenia.
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Z B IE R A N IE
Nasze zbiorniki na trawę to idealne rozwiązanie
do skutecznego zbierania skoszonej trawy i liści.
Budowa zbiorników zapewnia doskonałą wydajność
zbierania i czystą pracę oraz ułatwia opróżnianie
worków.

1 Kosz na trawę 230 l

3 Kosz na trawę 230 l

Seria 100

X350, X354,
X370, X380

Z525E
Z540R

Układ Power Flow wyposażony jest w odchylaną
dmuchawę ułatwiającą montaż. Wentylator
dmuchawy obraca się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (patrząc od prawej strony), co pozwala na
skuteczny transport materiału w górę rynny.
Wentylator i obudowa dmuchawy wykonane
z lekkiego polipropylenu wraz z rynną o dużej średnicy
zapewniają płynny przepływ materiału. Kiedy worki
są już prawie pełne, wskaźnik zawczasu informuje
operatora o napełnieniu zbiornika, aby nie dopuścić
do jego zapchania.

Agregaty 42 Edge i 48 Edge
Agregat 48 Accel Deep,
kosz na trawę Power Flow
Agregat 48 High Capacity,
kosz na trawę Power Flow

2 Kosz na trawę Power Flow 500 l
X584, X590

Agregat 48 Accel Deep
Agregat 54 Accel Deep

Agregat 42 Accel Deep

4 Kosz na trawę Power Flow 250 l
X380

Agregat 48 Accel Deep

X584, X590

Agregat 48 Accel Deep
Agregat 54 Accel Deep
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48" (122 cm)
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49" (125 cm)

2

5

O D Ś N IE Ż A N IE
1+2 Przedni lemiesz

3 Łańcuchy na opony (para)

5 Odśnieżarka wirnikowa

Serie X100,
X300, X500

Serie X100, X300, X500

Seria X300

44" (112 cm)

Seria X500

47" (120 cm)

Seria X300
Seria X500

49" (125 cm),
przedni lemiesz
44" (112 cm),
przedni lemiesz
48" (122 cm),
przedni lemiesz

Pługi przednie doskonale nadają się
do spychania śniegu i innych sypkich
substancji do przodu lub na boki.
Zakrzywiona powierzchnia pługa
zaprojektowana została do toczenia, a nie
pchania materiałów, co zmniejsza zużycie
mocy i zwiększa wydajność.

Zalecane przy stosowaniu pługów
przednich lub odśnieżarki wirnikowej.
4 Szczotka z pojemnikiem
na zanieczyszczenia
Serie X100,
X300, X500

Szerokość robocza:
47" (120 cm)

Umieszczone na górze koło ustawiania
wysokości oraz ręczne ustawianie kąta
wychylenia w lewo i prawo umożliwiają
łatwą regulację. Szczotka wyposażona
jest w podwójne włosie i łatwy
do zamontowania i zdemontowania
pojemnik na zanieczyszczenia.

Odśnieżarki rotacyjne to wysokiej jakości produkty
wyposażone w obudowy o pełnej wysokości,
wytłaczane z grubej blachy stalowej, które wraz ze
wzmocnioną konstrukcją dwustopniową zapewniają
doskonałe działanie przez długi czas.
Szybki zaczep Quick-Hitch pozwala bez wysiłku
montować i odłączać odśnieżarkę wirnikową.
Odśnieżarka wirnikowa montowana jest na przednim
podnośniku i zabezpieczana za pomocą sworzni
zatrzaskowych.
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TRANSPORT

OCHRONA

Dostępne w wersjach wykonanych ze stali lub
tworzyw sztucznych, przyczepy transportowe
doskonale nadają się do przewożenia odpadów,
piasku, ziemi, mulczu i roślin. Łatwy mechanizm
rozładowywania oraz stromy kąt nachylenia
umożliwiają całkowite opróżnianie. Przyczepka
stalowa wyposażona jest w tylną klapę bez klamer,
które mogłyby przeszkadzać przy opróżnianiu.
Wpuszczane łby śrub nie stanowią przeszkody przy
użyciu łopaty. Powierzchnia z tworzywa sztucznego
wykazuje niebywałą trwałość, jest też odporna
na rdzę i wgniecenia. Dostępne są 2 rozmiary.

3 Pokrowiec kosiarki samojezdnej

4 Pokrowiec kosiarek pchanych

Serie X100, X300, X500

Dla wszystkich kosiarek pchanych

1 Przyczepka transportowa z tworzywa

sztucznego
Serie X100, X300, X500

7P

160 litrów

Serie X100, X300, X500

10P

240 litrów

2 Przyczepka transportowa ze stali
Serie X100, X300, X500

Przyczepka 13

280 litrów

Seria X500

Przyczepka 18

420 litrów

Standard

Standard: Impregnowana tkanina chroni
przed wodą. Podwójne wloty pozwalają
na obieg powietrza i zapobiegają
podnoszeniu przez wiatr. Elastyczny
ściągacz u dołu pozwala na szybkie
i dokładne dopasowanie. Wygodna
kieszeń, wywrócona na drugą stronę,
może posłużyć jako estetyczne
opakowanie.
Deluxe: Wzmocniona, impregnowana
tkanina nie rozciąga się, zapewnia lepszą
nieprzepuszczalność i odpychanie wody.
Wzmacniany spód z tkaniny lakierowanej
pokrywa agregat koszący. Uchwyty
boczne ułatwiają zakładanie. Rozsuwana
część tylna umożliwia szybkie zakładanie
i łatwy dostęp do maszyny po jego
założeniu. Podwójne wzmocnione wloty
pozwalają na obieg powietrza
i zapobiegają podnoszeniu przez wiatr.
Wewnętrzna warstwa posiada izolację
cieplną. Wygodna kieszeń, wywrócona
na drugą stronę, może posłużyć jako
estetyczne opakowanie.

Pokrywa kosiarkę i zbiornik w kosiarkach
z wyrzutem tylnym. Impregnowana
tkanina zapewnia wodoodporność.
Zamykanie z tyłu ułatwia błyskawiczne
zakładanie i zdejmowanie. Elastyczny
ściągacz u dołu pozwala na szybkie
i dokładne dopasowanie.
5 Zestaw serwisowy
Serie X100, X300, X500

Najłatwiejszy sposób na jednoczesne
zamówienie wszystkiego, co według
instrukcji obsługi potrzebne jest do
konserwacji. Zestaw zawiera filtr oleju
silnika, olej silnikowy, filtr paliwa, wkład
filtra paliwa, piankowy wkład filtra
powietrza oraz jedną lub więcej świec
zapłonowych do silników benzynowych.
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Z E S TAW Y D O O C HR O N Y Z AC Z E P ÓW T Y L N YC H I P O D N O Ś N IKÓW
1 Zderzak przedni

3 Obciążnik Quick-Tatch 19 kg

5 Rozszerzenia podnóżków

Seria X100

Podwójny pręt

Serie X100, X300, X500

Z525E, Z540R

Seria X300

Pojedynczy pręt

Nada Twojemu traktorkowi bardziej zdecydowany
wygląd, chroniąc go jednocześnie przed
uszkodzeniami.

Żeliwne obciążniki pozwalają na
wyrównywanie obciążeń przy pracy
z ciężkim wyposażeniem oraz poprawiają
przyczepność i stabilność. Do niektórych
zastosowań wymagany jest wspornik
obciążników.

2 Zderzak tylny
Tylny zderzak Z335E dostępny jest w zestawie razem
z tylnym podnośnikiem, Z525E, Z540R

Przykręcony do ramy rurowej chroni tył kosiarki Ztrak.

4 Tylny podnośnik
Tylny zderzak Z335E dostępny jest w zestawie
razem z tylnym podnośnikiem, Z525E, Z540R

Solidnie przytwierdzany do ramy rurowej.
Zawiera wspornik tylnego kosza.

Zwiększają wygodę podczas koszenia.
Zestaw zawiera śruby lewego i prawego
podnóżka.
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SPECYFIKACJE PRODUKTÓW
SERIA RUN

40 cm

43 cm

Seria Standard

Seria Select

Seria Select

RUN 41

RUN 46

RUN 51

R40

R43

R43S

Zalecana powierzchnia koszenia, m²
Szerokość robocza, cm

do 800
41

do 1200
46

do 2200
51

do 700
40

do 800
43

do 1000
43

Zbiornik
Pojemność, l

Standard
52

Standard
52

Standard
52

Standard
44

Standard
55

Standard
65

System TurboStar

nie

nie

nie

tak

tak

tak

Mulczowanie

nie

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy

Producent

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

benzynowy, system benzynowy, system
ReadyStart
ReadyStart
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton

Moc znamionowa, kW

2,3

2,3

2,5

2,1

2,4

2,4

obr./min

2900

2900

2800

2800

2800

2800

Pojemność skokowa, cm³

150

150

190

140

190

190

Układ

stała prędkość

stała prędkość

stała prędkość

pchana

pchana

stała prędkość

Maks. prędkość, km/h

3,6

3,6

3,6

pchana

pchana

3,6

Wysokość koszenia, mm

34 – 72

32 – 72

35 – 75

24 – 75

22 – 80

15 – 80

Regulacja

centralna

centralna

centralna

centralna

centralna

centralna

Położenia

5

5

6

6

7

9

Sposób włączania/wyłączania

linka

linka

linka

linka

linka

linka

Regulowany

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Składany

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Poziom wibracji przekazywanych
na kończyny górne na uchwycie hW [m/s²]
mierzony zgodnie z normą EN 836/A4 /
niepewność pomiaru zgodnie z normą
EN 12096

4,7 / –

3,1 / –

5,9 / –

2,7 / 1,4

5,4 / 2,7

4,2 / 2,1

Obudowa

stal

stal

stal

polipropylen

aluminium

aluminium

Średnica przód/tył, mm

170/210

170/210

170/210

150/180

180/180

180/200

Łożyska

kulkowe

kulkowe

kulkowe

kulkowe

kulkowe

kulkowe

Masa, kg

28

29,5

33

24

30

35

Gwarantowany poziom hałasu
LwA [dB(A)] mierzony zgodnie z
normą 2000/14/WE
Poziom emisji ciśnienia akustycznego
na stanowisku operatora LpA [dB(A)]
mierzony zgodnie z normą EN 836/A4 /
niepewność pomiaru zgodnie
z normą ISO 4871

95

96

97

96

96

96

82 / 0,3

83 / 0,6

84 / 0,7

84 / 3

83 / 3

83 / 3

Silnik
Typ

Napęd

Regulacja wysokości koszenia

Uchwyt

Koła

* Dostępne tylko na wybranych rynkach.

63
47 cm
Seria Select

R43V

R43VE

R43RS

R43RVE

R47*

R47S

R47V

R47VE

do 1000
43

do 1000
43

do 1000
43

do 1000
43

do 1200
47

do 1400
47

do 1500
47

do 1500
47

Standard
65

Standard
65

Standard
65

Standard
65

Standard
65

Standard
65

Standard
65

Standard
65

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Opcja

Opcja

nie

nie

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

benzynowy, system
ReadyStart
Briggs & Stratton

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

190

190

190

190

190

190

190

190

regulacja prędkości

regulacja prędkości

stała prędkość

regulacja prędkości

pchana

stała prędkość

regulacja prędkości

regulacja prędkości

2,5 – 4,3

2,5 – 4,3

4,1

3,3 – 5,0

pchana

3,6

2,7 – 4,3

2,7 – 4,3

15 – 80

15 – 80

15 – 70

15 – 70

15 – 80

15 – 80

15 – 80

15 – 80

centralna

centralna

centralna

centralna

centralna

centralna

centralna

centralna

9

9

9

9

9

9

9

9

linka

klucz

linka

klucz

linka

linka

linka

klucz

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

4,2 / 2,1

4,2 / 2,1

4,0 / 2,0

4,0 / 2,0

5,0 / 2,5

5,0 / 2,5

5,0 / 2,5

5,0 / 2,5

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

180/200

180/200

180/100

180/100

180/200

180/200

180/200

180/200

kulkowe

kulkowe

kulkowe

kulkowe

kulkowe

kulkowe

kulkowe

kulkowe

36

38

35

40

33

37

37

39

96

96

96

96

96

96

96

96

83 / 3

83 / 3

84 / 3

84 / 3

85 / 3

85 / 3

85 / 3

85 / 3
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47 cm

54 cm

Seria Select

Seria Select

R47KB

R54S

R54V

R54VE

JX90

Zalecana powierzchnia koszenia, m²

do 1500

do 2500

do 2500

do 2500

do 2500

Szerokość robocza, cm

47

54

54

54

54

Zbiornik

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Pojemność, l

65

75

75

75

75

System TurboStar

tak

tak

tak

tak

tak

Mulczowanie

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Typ

benzynowy OHV

benzynowy, system
ReadyStart

benzynowy, system
ReadyStart

benzynowy, system
ReadyStart

benzynowy OHV

Producent

Subaru

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Subaru

Moc znamionowa, kW

3,2

2,4

2,4

2,4

3,2

obr./min

2800

2800

2800

2800

2800

Pojemność skokowa, cm³

179

190

190

190

179

Układ

regulacja prędkości

stała prędkość

regulacja prędkości

regulacja prędkości

regulacja prędkości

Maks. prędkość, km/h

2,7 – 4,3

3,4

2,7 – 4,8

2,7 – 4,8

2,7 – 4,8

Wysokość koszenia, mm

15 – 80

17 – 100

17 – 100

17 – 100

17 – 100

Regulacja

centralna

centralna

centralna

centralna

centralna

Położenia

9

7

7

7

7

Sposób włączania/wyłączania

linka, sprzęgło noży

linka

linka

klucz

linka, sprzęgło noży

Regulowany

tak

tak

tak

tak

tak

Składany

tak

tak

tak

tak

tak

Poziom wibracji przekazywanych
na kończyny górne na uchwycie hW [m/s²]
mierzony zgodnie z normą EN 836/A44
/niepewność pomiaru zgodnie z normą
EN 12096

5,0 / 2,5

4,4 / 2,2

4,4 / 2,2

4,4 / 2,2

5,0 / 2,5

Materiał obudowy

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

Średnica przód/tył, mm

180/200

210/210

210/210

210/210

210/210

Łożyska

kulkowe/igiełkowe

kulkowe/igiełkowe

kulkowe/igiełkowe

kulkowe/igiełkowe

kulkowe/igiełkowe

Masa, kg

44

45

46

49

55

Gwarantowany poziom hałasu
LwA [dB(A)] mierzony zgodnie z normą
2000/14/WE

96

98

98

98

98

Poziom emisji ciśnienia akustycznego
na stanowisku operatora LpA [dB(A)]
mierzony zgodnie z normą EN 836/A4 /
niepewność pomiaru zgodnie z normą
ISO 4871

85 / 3

84 / 3

84 / 3

84 / 3

84 / 3

Silnik

Napęd

Regulacja wysokości koszenia

Uchwyt

Koła

65
KOSIARKI MULCZUJĄCE

KOSIARKI ELEKTRYCZNE

WERTYKULATORY

Seria Select

Seria Select

Seria Standard

Seria Select

R54RKB

JS63V

JS63VC

R40EL

R43EL

D31RE

D35RE

D38R

do 2500

do 2000

do 2000

do 600

do 700

do 500

do 700

do 1500

54

53

53

40

43

31

35

38

Standard

nie

nie

Standard

Standard

Opcja

Opcja

Opcja

75

–

–

44

55

55

55

55

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Standard

Standard

nie

nie

nie

nie

nie

benzynowy OHV

benzynowy OHV

benzynowy OHV

elektryczny

elektryczny

elektryczny

elektryczny

benzynowy OHV

Subaru

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

2,8

3,2

3,2

1,3

1,5

1,4

1,6

2,3

2800

2800

2800

–

–

–

–

3400

179

190

190

–

–

–

–

127

regulacja prędkości

regulacja prędkości regulacja prędkości

pchana

pchana

pchana

pchana

pchana

3,3 – 5,0

2,5 – 5,2

2,5 – 5,2

pchana

pchana

pchana

pchana

pchana

15 – 80

20 – 97

20 – 97

24 – 75

22 – 80

–

–

–

z przodu 2, z tyłu 1

z przodu 1, z tyłu 1 z przodu 2, z tyłu 1

centralna

centralna

centralna

centralna

centralna

z przodu 7, z tyłu 11

7

7

6

7

–

–

regulacja
bezstopniowa

linka, sprzęgło noży

linka

linka

przycisk

przycisk

przycisk

przycisk

linka

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

3,6 / 1,8

3,6 / 1,8

3,6 / 1,8

1,0 / 0,5

1,0 / 0,5

1,5 / 0,8

1,5 / 0,8

4,4 / 2,2

aluminium

stal

stal

polipropylen

aluminium

ABS

ABS

aluminium

180/100

210/210

210/210

150/180

180/180

180/180

180/180

180/180

kulkowe

kulkowe/igiełkowe kulkowe/igiełkowe

kulkowe

kulkowe

cierne

cierne

kulkowe

55

40

43

22

26

17,5

18,5

36

98

98

98

96

96

87

87

97

84 / 3

81 / 3

81 / 3

83 / 3

82 / 3

78 / 3

78 / 3

83 / 3
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SPECYFIKACJE PRODUKTÓW
SERIA X100
Seria Standard

Zalecana powierzchnia koszenia, m²

X105

X115R

X125

X135R

X155R

do 4000

do 3000

do 5000

do 4000

do 6000

Silnik
Typ
Producent
Moc znamionowa, kW

benzynowy
benzynowy
benzynowy
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
6,85 przy 3350 obr./min 6,85 przy 3350 obr./min 9,6 przy 3150 obr./min

benzynowy
Briggs & Stratton
8,8 przy 3150 obr./min

benzynowy
Briggs & Stratton
9,7 przy 3150 obr./min

Pojemność skokowa, cm³

344

344

500

656

656

Liczba cylindrów

pojedynczy

pojedynczy

pojedynczy, OHV

V-twin, OHV

V-twin, OHV

Układ zasilania iTorque

nie

nie

nie

nie

nie

Pojemność zbiornika paliwa, l

9

8

9,1

7,5

7,5

Typ

CVT

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

Układ napędowy

napęd na 2 koła

napęd na 2 koła

napęd na 2 koła

napęd na 2 koła

napęd na 2 koła

Tempomat

nie

nie

nie

nie

nie

Do przodu/do tyłu, km/h

8,9 / 4,8

8,9 / 3,2

8,9 / 5,1

8,9 / 5,1

8,9 / 5,1

Typ

2 koła skrętne

2 koła skrętne

2 koła skrętne

2 koła skrętne

2 koła skrętne

Promień skrętu, cm

45,7

50,8

45,7

50,8

50,8

Promień okręgu nieskoszonego, cm

63,5

67,5

63,5

67,5

70

Przekładnia

Układ kierowniczy

Wybór agregatów koszących
36-calowy z wyrzutem tylnym (92 cm)

■

■

42-calowy Edge Mulch (107 cm)
42 Edge (107 cm)

■

■

42 Accel Deep (107 cm)
42-calowy z wyrzutem tylnym (107 cm)

■

48 Edge (122 cm)
48 Accel Deep (122 cm)
Mulczowanie

Opcja

Opcja

Prosta pokrywa
do mulczowania
w standardzie
Opcjonalnie zestaw
do mulczowania

Opcja

Opcja

Wysokość koszenia, mm

25 – 100

25 – 90

25 – 101

25 – 89

25 – 101

Układ podnoszenia agregatu

ręczny

ręczny

ręczny

ręczny

ręczny

Załączanie agregatu

mechaniczne

mechaniczne

mechaniczne

elektryczne

elektryczne

Standard/opcja

Opcja

Standard

Opcja

Standard

Standard

Pojemność, l

230

300

230

300

300

Typ fotela

Standard

Standard

standardowy z wysokim
oparciem

standardowy z wysokim
oparciem

standardowy z wysokim
oparciem

Rozmiar opon przednich

15 × 6 – 6

15 × 6 – 6

15 × 6 – 8

15 × 6 – 6

15 × 6 – 6

Rozmiar opon tylnych

20 × 8 – 8

18 × 18,5 – 8

20 × 8 – 8

18 × 8,5 – 8

18 × 8,5 – 8

Wysokość (wraz z fotelem), mm

1030

1080

1040

1080

1140

Długość całkowita, mm

1880

2460

1880

2475

2527

Szerokość, mm
Rozstaw osi, mm

1320
1227

960
1227

1320
1227

960
1227

1110
1227

Przybliżona masa, kg

187

225

210

233

230

Poziom wibracji przekazywanych na kończyny
górne ISO 5395-1[m/s²] / Niepewność pomiaru
[m/s²] / obroty silnika [obr./min]

2,9 / 0,5 / 3450

1,8 / 1,8 / 3450

< 2,5 / – / 3250

2,6 / 0,5 / 3250

2,9 / 0,5 / 3250

Poziom wibracji przekazywanych na całe ciało
ISO 5395-1 [m/s²] / Niepewność pomiaru [m/s²] /
obroty silnika [obr./min]

0,9 / 0,1

1,0 / 0,1

1,0 / 0,1

0,9 / 0,1

1,2 / 0,1

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
wg 2000/14/WE (aneks VI, procedura 2) [dB(A)]
Średni poziom dźwięku na stanowisku pracy
zgodnie z ISO 5395-1 z agregatem koszącym
[dB(A)] / Niepewność pomiaru [dB(A)] / prędkość
obrotowa silnika [obr./min]

100

100

100

100

100

87,5 / 1 / 3450

87,8 / 1 / 3450

86,0 / 1 / 3250

86,1 / 1 / 3250

88,2 / 1 / 3250

Zbiornik

Opony

Wymiary

■ Standard

□ Opcja
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SERIA X300
Seria Select

X165

X350

X350R

X354

X370

X380

do 6000

do 8000

do 8000

do 8000

do 8000

do 8000

benzynowy
Briggs & Stratton
12,1 przy 3350 obr./min

benzynowy
Kawasaki
12,2 przy 3100 obr./min

benzynowy
Kawasaki
12,2 przy 3100 obr./min

benzynowy
Kawasaki
12,2 przy 3100 obr./min

benzynowy
Kawasaki
12,2 przy 3100 obr./min

benzynowy
Kawasaki
13,8 przy 3350 obr./min

656

603

603

603

603

726

V-twin, OHV

V-twin, OHV

V-twin, OHV

V-twin, OHV

V-twin, OHV

V-twin, OHV

nie

tak

tak

tak

tak

tak

9,1

13,2

7,6

13,2

13,2

13,2

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

napęd na 2 koła
tak

Pedały Twin Touch,
napęd na 2 koła
tak

Pedały Twin Touch,
napęd na 2 koła
tak

Pedały Twin Touch,
napęd na 2 koła
tak

Pedały Twin Touch,
napęd na 2 koła
tak

Pedały Twin Touch,
napęd na 2 koła
tak

8,9 / 5,1

8,2 / 5,9

8,5 / 6,4

8,2 / 5,9

8,6 / 4,9

10,0 / 5,6

2 koła skrętne

2 koła skrętne

2 koła skrętne

4 koła skrętne

2 koła skrętne

45,7

40,6

48,2

38,1

hydraulicznie wspomagany
układ kierowniczy na 2 koła
55,9

50,8

68,6 (42 Edge Mulch)

73,7

40,6 (42 Edge Mulch)

80,3 (42 Accel Deep)

53,3 (48 Accel Deep)

■

□

□

□

□
□

40,6

■
■
□
Prosta pokrywa
do mulczowania
w standardzie

Standard

Standard

Standard

Standard

Opcja

25 – 101

25 – 102

25 – 102

25 – 102

25 – 102

25 – 102

ręczny

pedał nożny

pedał nożny

pedał nożny

hydrauliczny

pedał nożny

elektryczne

elektryczne

elektryczne

elektryczne

elektryczne

elektryczne

Opcja

Opcja tylko z agregatem
42 Accel Deep
250

Standard

Opcja tylko z agregatem
42 Accel Deep
250

Opcja

300

Opcja tylko z agregatem
42 Accel Deep
250

standardowy z wysokim
oparciem

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

16 × 6,5 – 8

15 × 6 – 6

15 × 6 – 6

15 × 6 – 6

15 × 6 – 6

15 × 6,5 – 8

22 × 9,5 – 12

20 × 10 – 8

20 × 10 – 8

20 × 10 – 10

20 × 10 – 8

22 × 11 – 10

1170

1200

1200

1200

1200

1200

1994

1830

2520

1830

1830

1830

1450
1227

1118 (42 Edge Mulch)
1260

1118
1260

1118 (42 Edge Mulch)
1260

1118 (42 Accel Deep)
1260

1560
1260

241

261 (42 Edge Mulch)

314

286 (42 Edge Mulch)

275 (42 Accel Deep)

313 (48 Accel Deep)

< 2,5 / – / 3450

4,2 (bez agregatu), 5,0 (42M), 2,8 (bez agregatu),
3,8 (42A), 3,5 (42A koszenie 3,5 (42RD) / 0,5 / 3100
i wyrzut) / 0,5 / 3100

4,2 (bez agregatu), 5,0 (42M), 4,2 (bez agregatu), 5,0 (42M), < 2,5 (bez agregatu, 48A, 48A
3,8 (42A), 3,5 (42A koszenie 3,8 (42A), 3,5 (42A koszenie z Power Flow, 54A, 54A
i wyrzut) / 0,5 / 3100
i wyrzut) / 0,5 / 3100
z Power Flow) / 0,5 / 3350

1,2 / 0,1

1,1 (bez agregatu), 1,1 (42M), 0,8 (bez agregatu),
0,8 (42A), 0,7 (42A koszenie 0,7 (42RD) / 0,1
i wyrzut) / 0,1

1,1 (bez agregatu), 1,1 (42M), 1,1 (bez agregatu), 1,1 (42M), 0,9 (bez agregatu),
0,8 (42A), 0,7 (42A koszenie 0,8 (42A), 0,7 (42A koszenie 0,7 (48A,48A z Power Flow,
i wyrzut) / 0,1
i wyrzut) / 0,1
54A, 54A z Power Flow) / 0,1

105

100

100

100

100

105

89,6 / 1 / 3450

82,2 (bez agregatu),
83,2 (42M), 87,3 (42A),
87,0 (42A koszenie i wyrzut)
/ 1 / 3350

81,9 (bez agregatu), 86,8
(42RD) / 1 / 3100

82,2 (bez agregatu),
83,2 (42M), 87,3 (42A),
87,0 (42A koszenie i wyrzut)
/ 1 / 3350

82,2 (bez agregatu),
83,2 (42M), 87,3 (42A),
87,0 (42A koszenie i wyrzut)
/ 1 / 3350

83,0 (bez agregatu),
89,7 (48A, 48A z Power Flow),
90,7 (54A), 91,8 (54A z Power
Flow) / 1 / 3350

230

250
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SPECYFIKACJE PRODUKTÓW
SERIA X500
Seria Select

X584

X590

Z335E

Z525E

Z540R

ponad 8000

ponad 8000

do 8000

ponad 8000

ponad 8000

Typ

benzynowy

benzynowy

benzynowy

benzynowy

benzynowy

Producent

Kawasaki

Kawasaki

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Kawasaki

Moc znamionowa, kW

16,1 przy 3350 obr./min

16,7 przy 3250 obr./min

11,4 przy 3200 obr./min

12,1 przy 3350 obr./min

16,1 przy 3350 obr./min

Pojemność skokowa, cm³

726

726

656

656

726

Liczba cylindrów

V-twin, OHV

V-twin

V-twin, OHV

V-twin, OHV

V-twin, OHV

Układ zasilania iTorque

tak

tak

nie

nie

nie

Pojemność zbiornika paliwa, l

16,7

16,7

8,0

13,2

13,2

Typ

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

Układ napędowy

pedały Twin Touch, napęd pedały Twin Touch, napęd
na 2 koła
na 2 koła

Tempomat

tak

tak

podwójne dźwignie
sterowania prędkością
i kierunkiem Twin Stick,
napęd na 2 koła
nie

podwójne dźwignie
sterowania prędkością
i kierunkiem Twin Stick,
napęd na 2 koła
nie

podwójne dźwignie
sterowania prędkością
i kierunkiem Twin Stick,
napęd na 2 koła
nie

Do przodu/do tyłu, km/h

11,6 / 8,4

11,6 / 8,4

10,8 / 5,4

13,7 / 5,6

14,5 / 5,6

hydrauliczny wspomagany 2 koła skrętne
układ kierowniczy
na 4 koła
68,6
55,9

2 koła skrętne

2 koła skrętne

2 koła skrętne

zerowy promień skrętu

zerowy promień skrętu

zerowy promień skrętu

68,6 (agregat 48
Accel Deep)

68,6 (agregat 48
Accel Deep)

zerowy promień skrętu

zerowy promień skrętu

zerowy promień skrętu

□

□

54 Accel Deep (137 cm)

□

□

Mulczowanie

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Wysokość koszenia, mm

25 – 102

25 – 102

25 – 102

25 – 102

25 – 102

Układ podnoszenia agregatu

hydrauliczny

hydrauliczny

ręczny

ręczny

ręczny

Załączanie agregatu

elektryczne

elektryczne

elektryczne

elektryczne

elektryczne

Standard/opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Pojemność, l

250 lub 500

250 lub 500

230

230

Typ fotela

Deluxe z wysokim
oparciem

Deluxe z wysokim
oparciem

Standard

standardowy
z podłokietnikiem

z wysokim oparciem
i podłokietnikiem

Rozmiar opon przednich

16 × 6,5 – 8

16 × 6,5 – 8

11 × 4 – 4

13 × 5 – 6

13 × 6,5 – 6

Rozmiar opon tylnych

24 × 9,5 – 12

24 × 12 – 12

18 × 8,5 – 8

22 × 9,5 – 10

23 × 10,5 – 12

Wysokość (wraz z fotelem), mm

1400

1400

922

980

1150

Długość całkowita, mm

1910

2010

1824

1897

1897

Szerokość, mm

1560 (48 EAccel Deep)

1560 (48 Accel Deep)

1318

1588

1585

Rozstaw osi, mm

1300

1300

1190

1220

1220

Przybliżona masa, kg

396

381

215

309

340

Poziom wibracji przekazywanych na
kończyny górne ISO 5395-1 [m/s²] /
Niepewność pomiaru [m/s²] / obroty
silnika [obr./min]
Poziom wibracji przekazywanych
na całe ciało ISO 5395-1 [m/s²] /
Niepewność pomiaru [m/s²] / prędkość
obrotowa silnika [obr./min]
Gwarantowany poziom mocy
akustycznej wg 2000/14/WE
(aneks VI, procedura 2) [dB(A)]
Średni poziom dźwięku na stanowisku
pracy zgodnie z ISO 5395-1 z agregatem
koszącym [dB(A)] / Niepewność pomiaru
[dB(A)] / prędkość obrotowa silnika
[obr./min]

< 2,5 (bez agregatu,
48A, 48A z Power Flow,
54A, 54A z Power Flow) /
0,5 / 3350
0,9 (bez agregatu),
0,7 (48A, 48A w Power
Flow, 54A, 54A z Power
Flow) / 0,1
105

< 2,5 (bez agregatu,
48A, 48A z Power Flow,
54A, 54A z Power Flow) /
0,5 / 3350
0,9 (bez agregatu),
0,7 (48A, 48A z Power
Flow, 54A), 0,6 (54A
z Power Flow) / 0,1
105

< 2,5 / – / –

< 2,5 / 0,5 / –

2,8 / 0,5 / –

1,4 / 0,1

1,5 / 0,1

1,3 / 0,1

100

105

105

83,0 (bez agregatu),
89,7 (48A, 48A z Power
Flow), 90,7 (54A),
91,8 (54A z Power Flow)
/ 1 / 3350

83,9 (bez agregatu),
90,9 (48A), 90,6 (48A
z Power Flow), 91,2 (54A),
91,8 (54A z Power Flow)
/ 1 / 3350

91,2 / 1 / 3200

89,7 / 1 / 3350

93,5 / 1 / 3350

Zalecana powierzchnia koszenia, m²
Silnik

Przekładnia

Układ kierowniczy
Typ

Promień skrętu, cm
Promień okręgu nieskoszonego, cm
Wybór agregatów koszących
42 Accel Deep (107 cm)
48 Accel Deep (122 cm)

■
■

48 High Capacity (122 cm)

■

Zbiornik

Opony

Wymiary

■ Standard

□ Opcja
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SERIA X700

SERIA X900

Seria Select

Seria Select

X750

X754

X758

X950R

Typ

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Producent

Yanmar

Yanmar

Yanmar

Yanmar

Maksymalna moc znamionowa wg (ISO)
97/68/WE, KM (kW)
Moc silnika netto wg ECE-R24, KM (kW)

23,5 (17,5) przy 3400 obr./min,
PS
22,1 (16,5) przy 3400 obr./min,
PS

23,5 (17,5) przy 3400 obr./min,
PS
22,1 (16,5) przy 3400 obr./min,
PS

23,5 (17,5) przy 3400 obr./min,
PS
22,1 (16,5) przy 3400 obr/min,
PS

24,5 (18) przy 3100 obr./min, PS

Liczba cylindrów

3

3

3

3

Pojemność skokowa, cm³

904

904

904

1116

Pojemność zbiornika paliwa, l

19,7

19,7

19,7

20,4

Typ

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

Układ napędowy

Pedały Twin Touch, napęd
Pedały Twin Touch, napęd
na 2 koła, sterowanie na 4 koła na 4 koła
13,7 (8,5)
13,7 (8,5)

Pedały Twin Touch, napęd na 2 koła

Maks. prędkość do przodu, km/h (mph)

Pedały Twin Touch, napęd
na 2 koła
13,7 (8,5)

Maks. prędkość jazdy do tyłu, km/h (mph)

9,7 (6)

9,7 (6)

9,7 (6)

9,7 (6)

Tempomat

Standard

Standard

Standard

Standard

Blokada mechanizmu różnicowego

Standard

Standard

Standard

Standard, hydrauliczne
wspomaganie trakcji

Hamulce

Wewnętrzna mokra tarcza

Wewnętrzna mokra tarcza

Wewnętrzna mokra tarcza

Wewnętrzna mokra tarcza

Zawory hydrauliki zewnętrznej (SCV)

2 podwójne zawory SCV

2 podwójne zawory SCV

2 podwójne zawory SCV

Pojedyncza dźwignia, 2 funkcje SCV

Przepływ hydrauliczny, l/min

17,6

17,6

17,6

18

Typ

2 przednie koła skrętne

4 koła skrętne

2 przednie koła skrętne

2 przednie koła skrętne

Promień skrętu, cm (cale)

63,5 (25)

58,5 (23)

63,5 (25)

183 w lewo (72), 155 w prawo (61)

Typ

Stalowe, z jednego kawałka
stali, zaokrąglone krawędzie

Stalowe, z jednego kawałka
stali, zaokrąglone krawędzie

Stalowe, z jednego kawałka
stali, zaokrąglone krawędzie

Stalowe, z jednego kawałka stali,
zaokrąglone krawędzie

Włączanie WOM

Elektrohydrauliczne

Elektrohydrauliczne

Elektrohydrauliczne

Elektryczne sprzęgło napędu

Podnoszenie/opuszczanie agregatu

Hydrauliczne

Hydrauliczne

Hydrauliczne

Hydrauliczne

Wysokość koszenia, mm (cale)

25–133 (1–5,25)

25–133 (1–5,25)

25–133 (1–5,25)

13 położeń, 25 – 112 (1 – 4,5)

Szerokość koszenia, cm (cale)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

122 (48) / 137 (54)

Liczba łopatek

3

3

3

2

Typ

580L lub 580H

580L lub 580H

580L lub 580H

Opcje: Niski wyrzut lub wysoki wyrzut

Pojemność, l

600

600

600

570 (niski wyrzut) 650 (wysoki wyrzut)

Maksymalna wysokość podnoszenia,
mm (cale)

1800 (71)

1800 (71)

1800 (71)

Wysoki wyrzut: 2037 (80,2)

Wskaźnik napełnienia

tak

tak

tak

tak

Typ fotela

Standard

Standard

Standard

Komfort

Długość, mm (cale)

1905 (75)

1905 (75)

1905 (75)

Wysokość bez kabiny, mm (cale)

1300 (51,2)

1300 (51,2)

1300 (51,2)

Wysokość z kabiną, mm (cale)

1888 (74,3)

1888 (74,3)

1888 (74,3)

Niski wyrzut: 3382 (133)
Wysoki wyrzut: 3449 (135,8)
Ze złożoną ramą ROPS: 1706 (67)
Z ramą ROPS: 2078 (82)
1938 (76)

Masa, kg (funty) bez paliwa lub agregatu
koszącego
Szerokość bez agregatu, mm (cale)

430 (948)

451 (995)

470 (1038)

1194 (47)

1194 (47)

1219 (48)

Niski wyrzut: 822 (1812)
Wysoki wyrzut: 1014 (2235)
1180 (46)

Prześwit, mm (cale)

180 (7,1)

140 (5,5)

180 (7,1)

14,5 (5,7)

Rozstaw osi, mm (cale)

1385 (54,5)

1385 (54,5)

1415 (55,7)

1470 (58)

Opony przednie

18 x 8,50 – 8

18 x 7,0 – 8

18 x 8,50 –10

18 x 8,5 – 8

Opony tylne

26 x 12,00 – 12

26 x 10,50 –12

26 x 12,00 –12

26 x 12 –12

Bezpieczeństwo

Opcja korzystania z osprzętu
podczas jazdy do tyłu (RIO)

Opcja korzystania z osprzętu
podczas jazdy do tyłu (RIO)

Opcja korzystania z osprzętu
podczas jazdy do tyłu (RIO)

Opcja korzystania z osprzętu podczas
jazdy do tyłu (RIO)

Silnik

24 (18) przy 3300 obr./min, PS

Przekładnia

16,1 (10)

Układ hydrauliczny

Wspomagany układ kierowniczy

Agregaty koszące

Zbiornik

Wymiary
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GATOR XUV 855D
POJAZDY UŻYTKOWE

XUV 855D to tylko jeden z szerokiej oferty naszych pojazdów użytkowych
Gator. Od prawdziwych koni roboczych po prawdziwe pojazdy terenowe –
każdy pojazd użytkowy Gator stanowi idealne połączenie mocy, wygody
i wszechstronności. Atrakcyjne nowe modele i funkcje sprawiają,
że tegoroczna oferta jest lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Odbierz
katalog u swojego lokalnego dealera John Deere – lub wejdź na stronę
JohnDeere.com

POCZUJ
RÓŻNICĘ

Już dziś poproś swojego
dealera o katalog na temat
pojazdów użytkowych Gator
lub pobierz ją ze strony
JohnDeere.com
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NIKT NIE MOŻE SIĘ RÓWNAĆ
Z NASZYMI DEALERAMI
GLOBALNA SIEĆ SPRZEDAŻY

W John Deere wierzymy, że wysoka jakość
produktów i usług idą w parze. Aby zapewnić
Ci najlepsze możliwe wsparcie, produkty
do pielegnacji terenów zieleni sprzedajemy
wyłącznie poprzez sieć autoryzowanych dealerów
John Deere.

Twój lokalny dealer John Deere jest doskonale przeszkolonym
specjalistą świetnie znającym nasze produkty. Jego głównym
celem jest upewnić się, że w pełni wykorzystujesz potencjał
produktów John Deere - począwszy od procesu podejmowania
decyzji o wyborze maszyny, aż po jej serwis i naprawę. Dealerzy
John Deere są na całym świecie i tuż za rogiem. Aby znaleźć
najbliższego dealera, wejdź na stronę

S Z Y B K IE N A P R AW Y
Choć jest mało prawdopodobne, by Twoja maszyna John Deere kiedykolwiek
wymagała naprawy, w razie takiej potrzeby nasze centrum serwisowe dokona
jej w mgnieniu oka.

P R Z YJA Z N A O B S Ł U G A
JA K I M O D E L ?
Twój Dealer John Deere ma idealne maszyny do każdego rodzaju
zadań i może zaprezentować właściwą i bezpieczną obsługę
Twojej nowej maszyny. Dealerzy John Deere odbywają regularne
szkolenia i dysponują wieloletnim doświadczeniem.

Pracownicy Twojego lokalnego dealera John Deere stale są do Twojej
dyspozycji, świadcząc spersonalizowane usługi, na których możesz polegać.
Jako członkowie społeczności John Deere łączą oni swój indywidualny styl
pracy ze wszystkimi mocnymi stronami dobrze ugruntowanej globalnej firmy.

D Ł U G O T E R M IN OWE W S PA R C IE
P R Z Y DAT N E W S K A Z ÓWK I
Twój Dealer John Deere przygotuje dla Ciebie każdą maszynę,
abyś mógł po powrocie do domu od razu zacząć z nią pracować.
Poradzi Ci również, jak pracować w sposób ekonomiczny,
zapewniający długi okres użytkowania.

John Deere, to maszyny na całe życie. Nawet jeśli używasz swojej maszyny
przez wiele lat, możesz zawsze mieć pewność dostępności wszystkich części
zamiennych do każdego modelu. A dzięki naszej gęstej sieci dealerskiej, pomoc
nigdy nie jest daleko, gdy jej potrzebujesz.

M A S Z P Y TA N I A ?
Doświadczeni pracownicy naszej sieci dealerskiej z przyjemnością będą służyć Ci
pomocą. Znajdź dealera John Deere w swojej okolicy: dealerlocator.deere.com

JOHN DEERE
TO DOBRA
ZABAWA DLA
CAŁEJ RODZINY
OFICJALNE GADŻETY DLA FANÓW
W KAŻDYM WIEKU
Pokaż, że jesteś dumnym właścicielem
maszyn John Deere – w dobrym stylu!
Szukasz czapeczki, kurtki lub modelu
zabawki John Deere? Twój lokalny dealer
John Deere posiada wybór gadżetów
John Deere dla dzieci i dorosłych. Nową
kolekcję znajdziesz również w naszym
sklepie internetowym:

„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.
Zielono-żółta kolorystyka, logo skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi Deere & Company.

JohnDeere.com
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