
Kiinteäkammioiset pyöröpaalaimet

Kovat paalit.  
Korkealaatuista rehua.
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Luotettavasti. Satokausi 
toisensa jälkeen.
Kiireiseen rehunkorjuun aikaan koneitten on toimittava 
kellopelin tarkkuudella ja luotettavuudella. Valmista pitää 
syntyä – ja tehokkaasti. 

Seuraavan talviruokintakauden taloudellinen tulos liukenee 
sananmukaisesti maahan rehulaadun heiketessä, ellei sitä ole 
saatu sateen alta talteen.

Karjatilan omistajalle ja urakoitsijalle tehokkaat ja luotettavat 
koneet ovat menestymisen elinehto. 

John Deerellä on paljon annettavaa. Sopivia rehunkorjuu-
koneita löytyy joka lähtöön: heinänkaatoon, silppuamiseen 
ja paalaamiseen sekä paalien käärintään.

Kapasiteetti on avainsana. John Deeren paalaimet nielevät 
heinää ja olkea sellaisella teholla, että työt saadaan 
tehtyä hyvän sään aikaan. Vihreät koneet tunnetaan 
luotettavuudestaan ja tehokkuudestaan. Juuri sen vuoksi 
kannattaa tulla Agrimarketiin hieromaan kauppoja paalaimesta.

John Deeren paalainmallisto on hyvin laaja. Tässä esitteessä 
esittelemme kiinteäkammioiset paalaimet.
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F440E/450E
Edullinen, kestävä, kompaktin kokoinen

Ei vastateriä

Hyvä hinta / laatu -suhde

Suunniteltu kuiviin olosuhteisiin, kaksi varustustasoa

Paalikammiossa mallista riippuen 1 tai 2 pohjatelaa ja 
kammiota kiertävä kolaketju

Rehunkorjuun asiantuntija 
John Deeren laajaan paalainmallistoon kuuluu neljä 
kiinteäkammioista paalainta ja yksi paalainkäärin. Mallisto 
alkaa pienen ja keskikokoisen karjatilan tarpeisiin soveltuvasta 
F440E-mallista ulottuen aina urakoitsijoiden suosimaan 
C440R-paalainkäärimeen saakka.

John Deere on ollut paalainbisneksessä jo vuosikymmeniä. 
Kokemusta on kertynyt runsain mitoin. Me tiedämme, 
aivan yhtä hyvin kuin viljelijät ja urakoitsijat, miten 
tärkeää on tehokkuus ja luotettavuus – etenkin kiireiseen 
rehunkorjuun aikaan. 

John Deere -paalaimissa on jykevä, hitsattu runko, 
luja akselisto ja isojen pinta-alojen rehunkorjuun mukaan 
mitoitetut komponentit.

Noukkimissa (leveys 1,9 m, 2,0 m tai 2,2 m) on matala, 
halkaisijaltaan pieni syöttörumpu. Rehu nousee tasaisena 
virtana paalikammioon myös matalasta karhosta. Paaleista 
tulee kovat ja tasamuotoiset.

Markkinatilastot kertovat, että John Deere on haluttu kone 
käytettynäkin. Se on täyttä valuuttaa kun haluat vaihtaa 
vuosikertaa.
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F440M
Monikäyttöinen ja tehokas

Monikäyttöinen ja tehokas, kaksi varustustasoa

RotoFlow HC-sulloja, ei vastateriä tai vastaterällinen 
MaxiCut HC 13 -sulloja, 13 vastaterää

Kaksi tyyppiä, paalikammiossa 17 telaa tai 7 telaa kammion 
etuosassa ja kolaketju takaosassa

F440R
Isolle tilalle ja urakoitsijalle

Jykevä rakenne, luotettava ja kestävä

Kaksi mallia, 13 tai 25 vastaterää

Soveltuu erinomaisesti esikuivatun ja tuorerehun paalaukseen

Paalikammiossa 17 telaa

Jykevä rakenne, luotettava ja kestävä, soveltuu urakointiin

C440R
Tehokas paalainkäärin

Paalainosa kuten F440R ja sen takana John Deere -käärin-
pöytä

Soveltuu erinomaisesti esikuivatun ja tuorerehun 
paalaukseen, voidaan käyttää myös tavalliseen oljen ja 
kuivaheinän paalaukseen

Jykevä rakenne, luotettava ja kestävä, soveltuu urakointiin

Paalainmallisto – Kiinteäkammioiset paalaimet
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Korkealaatuista rehua kiinteä-
kammioisella John Deere -paalaimella

Helppo kunnossapito 
Päivittäistarkastus ja -huolto 
vie vain hetken.

Kiinteäkammioiset John Deeret tekevät kovat, tiiviit ja tasamuotoiset paalit.  
Malleja on neljä, lisäksi mallistoon kuuluu yksi paalainkäärin. 

John Deere markkinoi paalaimia maailmanlaajuisesti, minkä vuoksi eri mallien tekniikoissa on 
muutamia eroavaisuuksia. Suomen oloihin parhaiten soveltuu sullojalla ja vastaterillä varustetut 
paalaimet, joissa vastateriä on valinnan mukaan 13 kpl tai 25 kpl, teoreettinen silpun pituus 
lyhimmillään on 40 mm.

Paalin halkaisija on mallista riippuen 120 cm – 150 cm. Paalin leveys on 117 cm tai 120 cm 
mallista riippuen.

Näillä paalaimilla voit sananmukaisesti kääriä rahaa. Ne ovat tehokkaita, kestäviä ja 
helppohuoltoisia, joten säästät aikaa – ja sen myötä myös rahaa.

John Deerellä on kokemusta. Maailmanlaajuisesti on myyty yli 250.000 paalainta.



7|John Deere on pyöröpaalain-spesialisti – Kiinteäkammioiset paalaimet

John Deeren vahvuudet
Puhtaasti ilman varisemistappioita 
John Deerellä paalattu pelto on helposti tunnistettavissa. Karho on noussut paalaimeen 
viimeistä kortta myöten. Paalit ovat siistejä ja tasamuotoisia. Sidontaverkko asettuu paalin 
ympäri tiiviisti suojaten sen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Tiukat, hyvämuotoiset paalit 
Telojen välissä paali puristuu tiukaksi ja pinnaltaan kovaksi. Verkkosidonta tekee siitä tiiviin 
paketin muovikäärintää varten. Rehu säilyy korkealaatuisena.

Helppo huoltaa 
John Deere -paalaimissa on automaattinen ketjunvoitelu. Molempien sivujen suojapellit 
avautuvat kokonaan, huoltokohteet ovat mukavasti esillä.

Hallintalaitteissa valinnanvaraa 
John Deere -paalaimiin on saatavana eri tyyppisiä hallintalaitteita riippuen paalainmallista ja 
asiakkaan toivomuksista.

Hyvä myynninjälkeinen tuki 
Agrimarketin varaosapalvelu ja Agrihuollon huoltopäivystys tuovat varmuuden siitä, että pyörät 
pyörivät myös kiireiseen rehunkorjuuaikaan.

Sidontatarvikkeet 
Laaja sidontatarvikevalikoima. John Deeren CoverEdge-sidontaverkko ulottuu paalin reunan 
yli ja suojaa sen. 

Säilyttää arvonsa 
Saat John Deerestä reilun hyvityshinnan kun vaihdat vuosikertaa.
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Matala ja tarkka noukin  
John Deeressä on matala noukin. Rummun halkaisija on vain 255 mm. Se työntyy karhon alle, 
myös lyhyt materiaali nousee koneeseen tasaisena virtana. Leveimmissä malleissa noukkimen 
laidoilla on ruuvikuljettimet, jotka tuovat rehun syöttöaukkoon.

Kestävät noukinkaaret  
Noukinpiikkien välissä olevat noukinkaaret ovat lujaa terästä ja galvanoiden suojatut 
korroosiota vastaan. Urakointikäyttöön tarkoitetuissa F440R- ja C440R-malleissa noukinkaaret 
ovat ruostumattomasta teräksestä valmistetut. Ne kestävät kauan ja pysyvät sileinä, mikä 
varmistaa tasaisen syötön sullojaan. 

Helppo säätää ja hallita  
Paalaimen säätö ja asetusten tallentaminen on tehty mahdollisimman helpoksi.  
Useimpia toimintoja ja säätöjä hallitaan ohjaamoon sijoitetun päätelaitteen avulla. 

Huoltoystävällinen rakenne 
John Deere -paalaimen rakenne on tarkoituksenmukainen. Molempien sivujen suojapellit 
avautuvat reilusti. Yleiskunto selviää yhdellä silmäyksellä ja huoltokohteisiin on esteetön 
pääsy. Säätöjä ei juurikaan tarvitse tehdä, sillä ketjut ovat automaattivoidellut ja niissä on 
jousikuormitteinen automaattikiristys. 

Toimintavarma ja luotettava

Noukinkaaret ruostumatonta terästä 
F440R- ja C440R-malleissa
John Deere -paalaimessa käytetään 
korkealuokkaisia raaka-aineita koneen 
kestävyyden varmistamiseksi ja käyttöiän 
pidentämiseksi. Hyvä kunto vaikuttaa myös 
jälleenmyynti- ja vaihtoarvoon.

Säädöt traktorin ohjaamosta
Traktorin ohjaamoon sijoitettavan päätelaitteen 
tyyppi määräytyy paalainmallin ja asiakkaan 
valinnan mukaan. Kuljettaja voi tallentaa 
haluamansa asetukset ohjaamosta poistumatta.

Automaattinen ketjunvoitelu
Paalikammion ja noukkimen ketjuissa on 
automaattivoitelu. Öljysäiliö on voidaan ottaa 
alas telineestään täyttöä varten. Siistiä ja 
käytännöllistä. Voitelu käynnistyy heti, kun 
voimanotto kytketään päälle. 
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Control Box -päätelaite
F440E- ja F450E-malleissa on yksinker-tainen 
ja helppokäyttöinen päätelaite. Painonapilla 
valitaan lanka- tai verkkosidonta. Paalin 
valmistuttua laite antaa äänimerkin ja 
sidonta käynnistetään napin painalluksella.

Implement Display 1100
Implement Display 1100 -päätelaite antaa 
informaatiota selkein kuvakkein ja numeroin. 
Kirkkaassa näytössä on hyvä kontrasti, tiedot 
on luettavissa myös kirkkaassa auringon 
valossa. Kätevällä kiertokytkimellä siirrytään 
valikosta toiseen. Näppäimet toimivat 
pikavalintoina.  
(Malleissa F440R ja C440R)

BaleTrak Easy, BaleTrak & BaleTrak Plus
Yksinkertaisin perusversio on BaleTrak 
Easy -päätelaite. Sillä hallitaan lanka- ja 
verkkosidonnan toimintaa. BaleTrak-mallissa 
on paalin muodon osoittimet. Paalauksen 
edistymistä voidaan seurata merkkivaloista 
ja toimintoja ohjataan kalvokytkimen 
painalluksin. Vastaterillä ja jousitetulla 
sullojan pohjalevyllä varustetuissa malleissa 
on BaleTrak Plus -hallintalaite. 
(Mallleissa F440M ja F440R)

Paalaustapahtuma hallinnassa alusta loppuun
Päätelaite paalaintypin ja käyttötarpeen mukaan 

GreenStar 1800
Tässä huipputason ISOBUS-yhteensopivassa 
laitteessa on 17 cm värinäyttö. Paalaimen 
hallinnan lisäksi laitetta voidaan 
käyttää myös muiden työkoneiden 
ohjauskeskuksena. Toimintoja hallitaan 
valintapyörällä ja painonapein. Tähän 
laitteeseen voidaan kytkeä myös AutoTrac-
automaattiohjaus hallinta.  
(Malleissa F440R ja C440R)
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Edullinen peruspaalain.
Lujatekoinen ja kompakti.
Edulliset John Deere F440E- ja F450E-paalaimet sijoittuvat 
mallistomme kevyempään sarjaan. Ne edustavat paalain-
mallistossamme edullisinta hintaluokkaa. Tekniikaltaan 
ne soveltuvat kuivan materiaalin, kuten heinän ja oljen 
paalaukseen, sullojaa ja vastateriä niissä ei ole. Paalikammion 
suulla on jousipiikeistä koostuva syötöntehostin.

Molemmat mallit on suunniteltu karjatiloille, jotka itse 
paalaavat kuivarehunsa ja oljet. Urakointiin suosittelemme 
suurempia ja tehokkaampia koneitamme.

Näissä paalaimissa voidaan käyttää sekä lanka- että 
verkkosidontaa. Toisistaan paalaimet eroavat paalikoon 
suhteen. F440E-mallin paalin halkaisija on 120 cm, kun se 
F450E-mallissa on 150 cm.

Perusvarustukseen kuuluu 150 cm leveä noukin,  
190 cm leveä noukin on lisävaruste.
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John Deeren vahvuudet 
Nopeasti paalauskuntoon 
Molemmissa paalaimissa on manuaaliset säädöt eri asetuksille. Paalin kireys, noukinsormien 
säätö ja sidontakierrosten lukumäärä määritellään ennen paalauksen aloitusta. Työn aikana 
ohjaamon hallintalaite opastaa kuljettajaa merkkivaloin ja summeri-äänimerkein.

Kestävä ja luotettava 
Suurten John Deere -paalainten tavoin myös näissä malleissa on luja, kehtomainen teräsrunko. 
Peräportin sarana ja nivelistö ovat erikoisvahvistetut ja noukinpiikkien välissä olevat 
noukinkaaret ovat galvanoidut.

Laadukkaita paaleja  
Nämä paalaimet tekevät siistit, kovapintaiset paalit, mutta niiden ydin on hieman löysä. Tällaiset 
paalit voidaan siirtää heinäkuivuriin, mikä varmistaa laadun ennen varastointia.

Puhtaasti viimeistä kortta myöten 
Matala noukin tunkeutuu ohuenkin karhon alle ja siirtää heinän / oljet syötöntehostimelle. 
Paalin pyöritys lähtee käyntiin takertelematta.

Kuivan materiaalin paalaukseen 
John Deere F440E- ja F450E-paalaimissa ei ole sullojaa eikä vastateriä, joten ne soveltuvat vain 
kuivaheinän ja oljen paalaukseen. Noukkimen ja paalikammion välissä on syötöntehostin.

Verraten kevyt ja kompaktin kokoinen. Helppo huoltaa. 
Rinnepelloilla ja pienillä peltolohkoilla maltilliset ulkomitat ja korkeus ovat käyttöä helpottavia 
ominaisuuksia. Automaattinen ketjuvoitelu vähentää huollontarvetta. Rasvattavia nippoja on 
vain muutama.
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Kiinteäkammioiset paalaimet – M-, R- ja C-sarjat

1   Tehokas syöttö 
Noukin on tekniikaltaan samankal-
tainen uuden, super-tehokkaan 
John Deere 900-sarjan paalaimen 
kanssa. Matala, korroosiolta 
suojattu noukin poimii karhon 
tarkasti ja syöttää rehun tasaisesti.

2  Jämäkkä runkorakenne 
Teräsrunko on paalaimen sel-
käranka. Avainkomponentit 
kiinnittyvät runkoon, mikä 
takaa luotettavuuden ja pitkän 
käyttöiän.

3  Luja voimalinja 
Voimalinja on järeä ja selkeä. 
Kulmavaihde on mitoitettu 
kestämään suuretkin 
kuormitushuiput. Vähäinen 
huollontarve.

4  Helppo tarkastaa ja huoltaa 
Molemmat sivusuojat on 
saranoitu yläosastaan. Huolto- ja 
säätökohteisiin on esteetön pääsy.

5   Heavy Duty -mitoitetut ketjut  
ja laakerointi

Ketjut liitinlenkkeineen sekä 
laakerointi ovat mitoitetut vaativan 
urakointikäytön aiheuttama 
kuormitus huomioiden.

6  Suuret renkaat 
Uuden 900-sarjan paalaimen 
tapaan myös näissä 
kiinteäkammioisissa paalaimissa 
on varsin järeä rengasvarustus. 
Ei kasvustovaurioita, nopea 
uudelleenkasvu.

M-, R- ja C-sarjojen pyöröpaalaimet
Perusominaisuuksiltaan ja -tekniikaltaan M-, R- ja C-sarjojen pyöröpaalaimet ovat toistensa 
kaltaisia. Ne ovat raskaan sarjan koneita ja niissä on myös lukuisia ominaisuuksia, jotka ovat 
tuttuja uudesta premium-luokan paalaimestamme, John Deere 900:sta.  
F440R- ja C440R-mallit soveltuvat myös urakointikäyttöön.
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RotoFlow HC -sulloja 
Erittäin tehokas noukin. Raken-
teeltaan se on MaxiCut-noukkimen 
kaltainen, mutta siinä ei ole 
vastateriä. Suunniteltu kuivan 
korsirehun paalaukseen.  
(Ei tuoda Suomeen).

MaxiCut HC 13 -sulloja  
Säilörehua paalattaessa se 
on silputtava. 13 vastaterällä 
varustettu sulloja tuottaa 80 mm 
silpunpituuden. Kuivaheinää ja 
olkea paalattaessa vastaterät 
kytketään pois käytöstä.

MaxiCut HC 25 -sulloja 
Neljä asetusta, vastateriä käytössä 
0 / 12 / 13 / 25 kpl, silpun pituus 80 
tai 40 mm. 

Joustava syöttökammion pohja 
Noukkimessa syöttökammion 
pohja on hydropneumaattisesti 
jousitettu. Tukkeuman
poistamiseksi pohja avautuu, 
ja rehusuma purkaantuu paali-
kammioon (vakio MaxiCut-
malleissa, F440M RotoFlow-
mallissa lisävaruste).
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John Deere F440M -pyöröpaalaimesta on kaksi tyyppiversiota, MultiCrop ja Silage Special. 

MultiCrop-mallissa paalikammion etuosassa on teräksiset paalinpyöritystelat, kuten muissakin kiinteäkammioisissa 
John Deere -malleissa, mutta takaosassa on kumihihnarunkoinen kolaketju. Se saa pitävän otteen myös kuivasta heinästä ja 
hauraasta oljesta, jolloin paalista tulee kova ja suorapäätyinen.

Silage Special -mallissa paalikammio muodostuu 17 terästelasta, jotka pyörittävät tiiviin ja kovan paalin. Tämä malli soveltuu 
myös esikuivatun ja tuorerehun paalaukseen. Neljä paalikammion telaa ovat erikoisvahvistetut nimenomaan kostean 
materiaalin paalausta ajatellen. Myös peräportin hydraulisylinterit ovat heavy duty -mitoitetut.

Mallista riippuen näiden paalaimien varustukseen kuuluu RotoFlow- tai MaxiCut-sulloja, joista jälkimmäinen on varustettu 
vastaterillä. RotoFlow-mallissa ei ole vastateriä.

MaxiCut HC 13 -sullojassa on jousitettu pohjalevy ja 13 vastaterää (teoreettinen silpunpituus 80 mm). Kuivaa materiaalia 
paalattaessa vastaterät otetaan pois käytöstä. 

Molempien mallien varustukseen kuuluu nestekidenäytöllä varustettu sähköinen hallintalaite, paalainmallin ja valinnan 
mukaan BaleTrak Easy, BaleTrak tai BaleTrak Plus (kts. sivu 9).

MultiCrop ja Silage Special -mallit
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Galvanoitu noukin, kaksi sulloja-tyyppiä  
Noukkimen leveys on 200 cm. Piikkien väliset noukinkaaret on galvanoitu korroosion 
estämiseksi. Sileää teräspintaa myöten paalattava materiaali soljuu takertelematta 
paalikammioon. RotoFlow HC -sullojassa ei ole vastateriä, vaan roottori pakkaa materiaalin 
suoraan paalikammioon. MaxiCut HC 13 -sullojassa on jousitettu pohjalevy ja 13 vastaterää.

Minkä mallin valitsen?  
17 paalinpyöritystelalla varustettu SilageSpecial-malli on sopivin, jos rehuksi paalataan 
esikuivattua tai tuorerehua. MultiCrop-malli soveltuu sellaisille tiloille, joilla paalataan 
pääasiallisesti kuivaheinää tai olkea.

Hydraulisesti joustava sullojan pohjalevy 
Tukkeuman uhatessa kuljettaja voi vähentää sullojan pohjalevyn hydraulipainetta, jolloin 
uhkaava tukos menee suoraan paalikammioon. Tämä on vakiona MaxiCut HC 13 -sullojassa, 
RotoFlow-sullojaan se on lisävaruste.

Täsmätietoa suoraan ohjaamoon  
Näiden paalainmallien varustukseen kuuluu nestekidenäytöllä varustettu hallintalaite. 
Kuljettaja saa täsmätietoa paalauksen sujumisesta. Toimintoja hallitaan kalvokytkin-
painikkeilla.

Lanka- ja verkkosidonta  
Lankasidontaa varten näissä paalaimissa on kaksi sidontavartta. Verkkosidonta-mahdollisuus 
on lisävaruste.

Vaimea käyntiääni 
Nämä palaimet eivät pidä melua itsestään. Molempien käyntiääni on hyvin vaimea.
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F440R-malli on paalainmallistomme lippulaiva. Rakenteeltaan se on järeä ja siksi hyvin kestävä. Se on suunniteltu nimenomaan 
isojen tilojen ja urakoitsijoiden käyttöön. 

Noukinpiikkien välissä olevat kaaret ovat ruostumatonta terästä ja paalinmuodostustelat ovat erikoisvahvistetut. 
Myös voimansiirto ja kulmavaihde ovat pykälän verran vahvempia kuin muissa paalaimissamme. Se merkitsee parempaa 
paalaustehoa ja suurempaa työsaavutusta.

Kaksi sulloja-vaihtoehtoa  
Valinnan mukaan noukkimen leveys on 2,0 m tai 2,2 m. MaxiCut HC -sullojia on kahta mallia, joissa vastaterien määrä on 13 kpl 
(silpun pituus 70 mm) tai 25 kpl (silpun pituus 40 mm). 

Hallintalaitteissa valinnanvaraa  
Nestekidenäytöllä ja kalvonäppäimin varustettu BaleTrak Plus-hallintalaite kuuluu perusvarustukseen. Pikavalintapainikkeilla 
ja menu-kiertokytkimellä varustettu, värinäytöllinen Display 1100 -hallintalaite tarjoaa enemmän ominaisuuksia. 
ISOBUS GreenStar 1800 on hallintalaitteistamme laaja-alaisin, ja sillä voidaan valvoa ja säätää paalaimen toimintoja hyvin 
monipuolisesti. Laite sopii myös AutoTrac-automaattohjauksen hallintalaitteeksi (suppea näyttöjen esittely, kts. sivu 9). 

Ei tiivistä pellon pintaa  
Leveiden renkaiden ansiosta pintapaine on pieni, pellon pinta ei vaurioidu ja kasvuunlähtö rehunkorjuun jälkeen on nopea. 
Saatavana on jopa 600/50-22.5 -renkaat.

Helppo huoltaa 
Ketjujen automaattivoitelun ja -kiristyksen ansiosta voimansiirto pysyy  
huippuvireessä paalauspäivän aamusta iltaan. Päivittäiset tarkastus- ja  
huoltokohteet löytyvät yläreunastaan saranoitujen sivupaneeleiden takaa.

Soveltuu lanka- ja verkkosidontaan  
Paalaimessa on tilaa kolmelle verkkorullalle tai viidelle lankakerälle.

Paalaustehoa parhaimmillaan. John Deere F440R.
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Valmis paketti kerta-ajolla
Tämän paalainkäärimen ydin on edellisellä aukeamalla esitelty suurtila- ja urakointikäyttöön suunniteltu, kiinteäkammioinen 
John Deere F440R -pyöröpaalain. Siihen on lisätty luja teliakselsito, paalinkäärinpöytä ja kaksivartinen käärin. Paalikammiossa 
on 17 paalinpyöritystelaa, jotka mankeloivat paalista kireän ja tasamuotoisen. Paalikoko on säädettävissä 125 cm – 135 cm. 
Tukkeuman uhatessa kuljettaja voi löysätä sullojan pohjalevyn painetta, jolloin rehupaakku menee suoraan paalikammioon.

Käärintäpöytä on erikoisrakenteinen, sen edessä ei ole lainkaan siirtoelevaattoria tai siirtorautaa. Peräporttin avautuessa 
käärintäpöytä siirtyy eteen ja ottaa paalin vastaan, jonka jälkeen pöytä siirtyy käärinvarsien väliin paalin muovitusta varten. 
Muovituksen valmistuttua pöytä kippaa paalin maahan. John Deeren rakenne on yksinkertainen ja toimintavarma.

Tehokas noukin ja sulloja  
Noukinpiikit ovat viidellä akselilla ja noukinkaaret ovat ruostumatonta terästä. Noukinleveys valinnan mukaan 2,0 m tai 2,2 m. 
Sulloja-vaihtoehtoja on kaksi, vastateriä valinnan mukaan 13 kpl tai 25 kpl.

Vahvistettu voimalinja  
Isolla tilalla ja urakointikäytössä paalattavat rehumäärät nousevat hyvinkin suuriksi. Suorituskyvyn parantamiseksi ja 
kestävyyden maksimoimiseksi voimalinja ja kulmavaihde ovat järeämmät kuin pienemmissä paalaimissa.

Tehokkuutta paalien siirtoon 
John Deeren järeä runkorakenne mahdollistaa kahden paalin samanaikaisen kuljetuksen. Käärinnän jälkeen on suositeltavaa 
aloittaa toisen paalin paalaus sen sijaan, että valmis, muovikääritty paali pudotettaisiin pellolle. Toisen paalin sidonnan 
valmistuttua ensimmäinen pudotetaan käärintäpöydältä ja toisen paalin muovituksen valmistuttua se pudotetaan edellisen 
perään. Tällä tavoin myöhemmmin suoritettava paalien keräily nopeutuu merkittävästi.

Hallintalaitteissa valinnanvaraa 
Perusvarustukseen kuuluu värinäytöllinen Implement Display 1100 -hallintalaite, ISOBUS-yhteensopiva GreenStar 1800 on 
lisävaruste, kts. sivu 9.
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XtraNet-verkkorullas-
sa on vakiorullaa 

enemmän verkkoa. 

XtraFilm-käärintämuoviXtraTwine -muovilanka

CoverEdge 
-sidontaverkko levittyy 
paalin reunan yli.

Kiinteäkammioiset paalaimet – Paalauslangat, -verkot ja käärintämuovi

Agrimarket on hyvin varustautunut heinän- ja 
rehunkorjuusesonkiin. Valikoimissamme on korkealaatuiset 
paalauslangat, -verkot ja käärintämuovit, jotka suojaavat 
korsirehupaalit varastoitaessa ja kuljetuksissa. Niiden 
kestävyys ja säilyvyys on tutkittu ja hyväksi havaittu.

XtraNet – Enemmän ja edullisemmin 
Tehokkaampaan paalaukseen. Enemmän verkkoa rullassa.

CoverEdge – Paalin paras suoja 
Reunan yli levittyvä paalausverkko suojaa paalin paremmin.

XtraTwine – Kestävä ja hyvin juokseva paalauslanka 
Korkealaatuinen ja kestävä muovilanka. Kerässä paljon lankaa. 

XtraFilm Stretchwrap – Kietoutuu tiiviimmin, suojaa paremmin 
UV-suojattu kalvo ei haurastu auringonpaahteessa. 
Huippuluokan käärintäominaisuudet ja tarttuvuus.

Tarjoamme valinnanvaraa
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Investointi John Deere -paalaimeen on asiakkaan luottamuksenosoitus sekä koneen valmistajaa, 
että myyntiliikettä kohtaan. Agrimarket panostaa voimakkaasti myynnin jälkeisiin toimintoihin, 
kuten huoltoon ja varaosapalveluun. 

Huollossa ja muulloinkin osien vaihdossa kannattaa muistaa laadun merkitys. John Deeren 
alkuperäisvaraosat ja huoltotarvikkeet käyvät läpi saman testiohjelman ja laatukontrollin kuin 
itse paalain.

■   Opastamme ja neuvomme  
Uuden koneen omistajat kutsutaan käyttöopastustilaisuuteen, jotta he työhön ryhtyessään 
osaisivat käyttää konettaan mahdollisimman tehokkaasti.

■  Toimiva huolto- ja varaosapalvelu  
Osaava apu on aina lähellä John Deeren omistajaa. Agrimarket-varaosamyymälöitä on yli 30 ja 
yrittäjävetoinen Agrihuoltoverkosto kattaa koko Suomen. 

■  Nopeat toimitukset 
Toimitusvarmuuden maksimoimiseksi Agrimarketista on suora tietoyhteys Tukholman 
lähellä sijaitsevaan Pohjoismaiden keskusvarastoon sekä Saksan Bruchsalissa sijaitsevaan 
John Deeren päävarastoon. Työajan puitteissa tilattu osa lähtee liikkeelle tilauspäivän iltana 
ja on Suomessa seuraavana päivänä.

■  Kiireaikaan pidennetty aukiolo  
Agrimarket-varaosamyymälät ja Agrihuolto päivystävät tehostetusti rehunkorjuun 
kiireaikoina. 

■  John Deere säilyttää arvonsa  
Kestävät John Deeret ovat kysyttyjä käytettynäkin. Saat koneestasi kunnollisen hyvityksen, 
kun päätät vaihtaa vuosikertaa.

Palvelemme myös kaupanteon jälkeen
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Kiinteäkammioiset paalaimet, tekniset tiedot
Kiinteäkammioiset paalaimet – Tekniset tiedot

F440E* F450E* F440M F440R C440R

PAALI
Halkaisija (m) 1,20 1,50 1,25  – 1,35 1,25  – 1,35 1,25 – 1,35
Leveys (m) 1,20 1,20 1,17 1,17 1,17
Noukin
Leveys (m, mitattu 
sivupelleistä)/(Din leveys)

1,50 m (1,37 m DIN) 1,50 m (1,37 m DIN) 2,00 m (1,86 m DIN) 2,00 m (1,86 m DIN) 2,00 m (1,86 m DIN) 

2,20 m (2,12 m DIN) lisävaruste 2,20 m (2,12 m DIN) lisävaruste
Noukinpiikkiakseleita (kpl) Neljä piikkiriviä, galvanoidut noukinkaaret Neljä piikkiriviä, galvanoidut 

noukinkaaret
5 piikkiriviä, noukinkaaret ruostumatonta terästä

Karhonpainin Teräspuikot Teräspuikot Ohjainlevy (2,00 m) tai pyörivä 
karhontasain (2,00 m)

Ohjainlevy (2,0 m) tai  puyörivä 
karhontasain (2,00 / 2,20 m)

Ohjainlevy (2,00 m) tai pyörivä 
karhontasain (2,00 m/2,20 m)

Kannatinpyörät Kiinteät ilmakumipyörät, korkeussäätö, 
7 asentoa

Kiinteät ilmakumipyörät, korkeussäätö, 
7 asentoa

Kiinteät ilmakumipyörät, vapaasti 
kääntyvät lisävarusteena

Kiinteät ilmakumipyörät, vapaasti 
kääntyvät lisävarusteena

Kiinteät ilmakumipyörät, vapaasti 
kääntyvät lisävarusteena

SULLOJA
Tyyppi Syötöntehostinpiikit, ei vastateriä Syötöntehostinpiikit, ei vastateriä RotoFlow HC (ei vastateriä) MaxiCut HC 13 MaxiCut HC 13

MaxiCut HC 13 MaxiCut HC 25 MaxiCut HC 25

Vastaterien lukumäärä (kpl) 13 13 tai 25 13 tai 25

Vastaterien käytössä (kpl) 0  tai 13 HC 13: 0 tai 13. HC 25: 0, 12, 13 tai 25 HC 13: 0 tai 13. HC 25: 0, 12, 13 tai 25
Tukkeuman poisto RotoFlow HC: mek. vipu tai hydr. 

jousitettu syöttökammion pohjalevy
MaxiCut HC: Hydr. jousitettu 

syöttökammion pohjalevy
Hydr. jousitettu syöttökamm. pohjalevy Hydr. jousitettu syöttökamm. pohjalevy

PAALIKAMMIO
Tyyppi 1 pohjatela + kolaketju, 33 kolaa 2 pohjatelaa + kolaketju, 41 kolaa MultiCrop: 7 telaa (3 vahvistettua) + 

kolaketju, jossa 32 vahvistettua kolaa
17 telaa, joista 2 vahvistettua ja 

2 erikois-HeavyDuty -mallia
17 telaa, joista 2 vahvistettua ja 

2 erikois-HeavyDuty -mallia
Silage Special: 17 telaa (4 vahvistettua)

Paalinpudotus Siirtovarsi vakiona Siirtovarsi vakiona Paalinpudotusluiska lisävaruste Paalinpudotusluiska lisävaruste
LANKASIDONTA
Tyyppi Sidontatiheyden säätö nuppia kiertäen Sidontatiheyden säätö nuppia kiertäen 2-varsisidonta lisävaruste 2-varsisidonta lisävaruste Ei saatavana
Lankalaatikon tilavuus 4 lankakerää 4 lankakerää 5 lankakerääs 5 lankakerää
VERKKOSIDONTA
Tyyppi Lisävar. Säätö 0,5 kierr. Lisävar. Säätö 0,5 kierr. Lisävaruste Vakio Vakio
Verkkorullien määrä 1 1 2 vakiona + 1 lisävarusteena 2 vakiona + 1 lisävarusteena 2 vakiona + 1 lisävarusteena
CoverEdge-verkon 
käyttömahdollisuus

Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä

PÄÄTELAITE
Tyyppi Control Box -lankasidonnan hallinta Control Box -lankasidonnan hallinta BaleTrak Easy tai BaleTrak BaleTrak+ vakiona malleissa MaxiCut 

HC 13 ja 25
Implement Display 1100

Implement Display 1100 (lisävaruste) GreenStar 1800 (lisävaruste)
GreenStar 1800 (lisävaruste)  

ISOBUS-paalaimiin
Voidaan toimittaa ilman hallintalaitetta 

ISOBUS-yhteensopiviin traktoreihin 
Voidaan toimittaa ilman hallintalaitetta 

ISOBUS-yhteensopiviin traktoreihin
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F440E* F450E* F440M F440R C440R

VOIMANOTTO
Kierrosluku (r/min) 540 540 540 540

MaxiCut HC 25: vakio 1.000 r/min 
MaxiCut HC 13: lisävar. 1.000 r/min

MaxiCut HC 25: vakio 1.000 r/min 
MaxiCut HC 13: lisävar. 1.000 r/min

Ylikuormitussuojan tyyppi / 
kuormitus

Murtopultti Murtopultti 90 kW RotoFlow HC-mallissa         
vakiona murtopultti

113 kW:n nokkakytkin 540 r/min 
136 kW:n nokkakytkin 1.000 r/min

113 kW:n nokkakytkin 540 r/min 
136 kW:n nokkakytkin 1.000 r/min

102 kW:n nokkakytkin                     
vakiona MaxiCut HC 13 -mallissa, 

lisävaruste RotoFlow HC -mallissa.
HUOLTO
Ketjujen automaattivoitelu Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Vakio Vakio
Voitelunipat koottu yhteen Vakio
Keskusvoitelu Voiteluainepatruuna-järjestelmä 

vakiona, säiliö/ISOBUS lisävarusteena
Voiteluainepatruuna-järjestelmä 

vakiona, säiliö/ISOBUS lisävarusteena
Pidennetyt voiteluvälit Vakio Vakio
MUOVIKÄÄRINTÄ
Paalin siirto Käärintäpöytä noutaa paalin 

sidonnan valmistuttua ja tuo 
paalin käärintävarsien väliin,                        

jolloin muovitus alkaa
Käärintävarret 2 käärintävartta
Kalvon katkeamisen tunnistin Vakio
Paalinpudotus Automaattinen tai manuaalinen 

Lisävarusteena kumimatto ja 
pyntyynkäännin

Kapasiteetti 2 x 750 mm:n kalvorullaa käärinvarsissa 
+ 10 rullaa varastotelineessä

RENKAAT
Rengaskoko 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 15/70-18  Teliakselisto 19/45-17 Flotation 

400/60-15.5 400/60-15.5 15/55-17 16/70-20
19/45-17 500/55-20

500/55-20 500/60-R22.5
600/50-22.5

TEHONTARVE
kW/hv 30/40 37/50 56/75 75/100 82/110

*Varustus saattaa vaihdella maakohtaisesti. Tiedot sitoumuksetta. Varmista varustus ja saatavuus omalta John Deere -myyjältäsi.



John Deere on 
rehunkorjuun asiantuntija
Kun kyse on ammatinharjoittamisessa tarvittavista 
ansaintavälineistä, maanviljelijä ja urakoitsija tarvitsee 
luotettavan ja asiansa osaavan partnerin. John Deere ja 
Agrimarket ovat kannuksensa ansainneet.

Meillä on kattava ja laadukas konevalikoima rehunteon 
kaikkiin vaiheisiin. Meillä on myös toimiva ja palvelualtis 
myynninjälkeinen tuki.

Laaja mallisto 

 9 kanttipaalainmallia

 4 kiinteäkammioista pyöröpaalainmallia

 7 muuttuvakammioista paalainmallia

 3 paalainkäärinmallia

 7 ajosilppurimallia

14 niittomurskainmallia
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JohnDeere.com

Edullinen Agriraha-rahoitus 
Tarjoamme joustavia rahoituspalveluja maatilan ja urakoitsijan tarpeisiin.  
AGRIRAHA-rahoitusratkaisut ovat joustavia ja takaisinmaksu räätälöidään asiakkaan omien tarpeiden  
pohjalta. Ja mikä parasta: AGRIRAHA on hinnaltaan kilpailukykyinen rahoitusvaihtoehto.

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta materiaalista. Suomessa myytävät tuotteet saattavat poiketa joiltakin 
yksityiskohdiltaan esitteen tiedoista. Varmista koneiden varustus ja saatavuus John Deere -myyjältä. Tiedot sitoumuksetta. Valmistaja pidättää 
oikeuden tuotemuutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta ja ilman velvoitetta tehdä vastaavia muutoksia jo myytyihin tuotteisiin.

Peltokuumolantie 4
05800 Hyvinkää

Puh. 010 7683 000
Telefax 010 7683 094

www.JohnDeere.fi


