
Ruohonleikkurit 
vaativaan ammattikäyttöön
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Ammattikäytössä tarvitaan 
huipputason työvälineet
Meiltä sopiva malli joka lähtöön. Panosta laatuun, se kannattaa.

Sisällysluettelo

Vaivaton käyttö ja 
hienot ominaisuudet 

Suorituskykyinen 
kolmikko

Työviihtyvyys parantaa 
suorituskykyä 

Ammattikäytössä ruohonleikkurin veri 
punnitaan. 8-tuntiseen työpäivään ei voi 
lähteä millä tahansa leikkurilla. Juuri sen 
vuoksi John Deere on valmistanut 
tietyn malliston, joka on suunnattu 
nimenomaan ammattikäyttöön. 

Mallisto alkaa perässä käveltävistä 
leikkureista, Lue lisää sivuilta 6-7.

Yllä on kolmea perusrakennetta edusta-
va mallisto, josta löytyy yhteensä viisi 
diesel-käyttöistä työjuhtaa ruohonleik-
kuun ammattilaisille. Kuljettaja arvostaa 
ohjaamon ergonomiaa ja käytön vaivat-
tomuutta. Investoinnista vastaava päät-
täjä puolestaan luottaa John Deeren 
korkeaksi tunnettuun laatuun.

Kuljettajan kokema positiivinen 
ajoelämys luo pohjan merkittävälle 
työsuorituksen paranemiselle. Juuri sen 
vuoksi näissä vaakatasoleikkureissa on 
panostettu ajamisen vaivattomuuteen. 
Tekniikkaakaan ei ole unohdettu. Se 
edustaa alan uudenaikaisinta huippua. 

 erässä käveltävät leikkurit 
ammattikäyttöön. Rakenteeltaan 
tukevat ja ominaisuuksiltaan hyvin 
kilpailukykyiset.

 Sauvaohjatut leikkurit 
  Leikkurilla varustetut diesel-käyttöiset 
puutarhatraktorit

  Leikkurilla varustetut diesel-käyttöiset 
kiinteistötraktorit

 aakatasoleikkurit etuleikkureilla 
 Tehokkaat karheikkoleikkurit 

JOHN DEERE

EROTTUU JOUKOSTA
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Sisällysluettelo
Ruohonleikkurit ammattikäyttöön

Nurmikonhoidon 
ammattilaiset 

John Deere -ruohonleikkurit ovat 
kuuluisia tehokkuudestaan ja viimeistel-
lystä leikkuujäljestään. Kaupunkien 
puistoissa, teiden pientareilla, golfken-
tillä ja urheiluareenoilla on monenlaisia 
nurmikoita, jotka tarvitsevat omanlai-
sensa leikkuun. Juuri sen vuoksi valikoi-
mamme on niin laaja. 
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John Deere on luotettava kumppani
Se on sitoutunut toimimaan tehokkaasti ruohonleikkureiden toimintaan 
liittyvissä asioissa koko koneen pitkän elinkaaren ajan. 

Kumppanuus perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja toistensa ymmärtämiseen. 
John Deere on perillä nurmikonhoidon ammattilaisten maailmasta, sekä heidän ajattelutavastaan.
Valmistamiemme koneiden korkea laatu, toimintavarmuus ja luotettavuus perustuvat siihen, 
että asiakkaamme ovat uskoutuneet meille. He ovat kertoneet, mitä he koneiltaan odottavat.
Ammattikäyttöön tarkoitettuihin ruohonleikkureihin liittyen John Deerellä on hyvin kattavat 
suomenkieliset nettisivut, jotka löydät osoitteesta A  K   

. Sieltä löydät lisätietoa tämän esitteen koneista ja toiminnastamme.

Tuotetietous on kaiken A ja O
uosien varrella olemme havainneet, että asiakkaamme 

arvostavat asiansa osaavaa konemyyjää. Hän antaa ensiopas-
tuksen koneen käytössä ja huolenpidossa. Tarvittaessa hän 
kutsuu avuksi erikoiskoulutuksen saaneen henkilön, jolta 
löytyy vastaus kiperämpiin kysymyksiin.

 Agrimarket tarjoaa John Deere -ruohonleikkurin ostajalle 
teknisen tuotekoulutuksen ja opastuksen koneen 
tehokkaaseen ja taloudelliseen käyttöön.

Suunnitelmallinen kunnossapito*
Ennalta arvaamattomat tapahtumat ja kustannukset ovat 
tuttuja työkoneiden omistajille. o er ard-palvelusopimus 
mahdollistaa kustannusten ennakoinnin ja sen solmiminen 
poistaa epävarmuustekijät.

o er ard-sopimuksen solmimisen jälkeen Agrihuollon 
huoltomies hoitaa tarkastukset ja huollot oikeaan aikaan ja 
ennalta sovittuun hintaan. Tiedät tarkalleen, kuinka paljon 
kunnossapito maksaa ja milloin on laskun eräpäivä*.

Huolto- ja varaosapalvelu
Kaikki koneet – myös John Deeret kaipaavat huolenpitoa ja 
joskus jopa korjauksia. Agrimarket-organisaatio on varautunut 
siihen mittavin resurssein. Henkilöstömme on saanut 
merkkikohtaisen erikoiskoulutuksen. He osaavat opastaa 
koneen käytössä.

Maanlaajuisesti John Deere -asiakkaiden palveluksessa on noin 
 varaosamyymälää, joissa yleisimmin tarvittavat huolto-, 

kulutus- ja varaosat ovat hyllytavaraa. Lähin John Deeren 
keskusvarasto sijaitsee Tukholman lähellä, mistä työpäivän 
puitteissa tilatut tuotteet ovat Agrimarketissa seuraavana 
päivänä.

Yrittäjäpohjaisesti toimiva Agrihuolto-verkosto on käytettävissä 
määräaikaishuolto- ym. korjaustehtäviin. Lisäksi Agrimarketilla 
on omia huoltokorjaamoita. 

John Deere on luotettava kumppani
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Varaosat, huolto ja rahoitus

Korkealaatuiset 
tuotteet
John Deeren alkuperäisvaraosat ja 
huoltotarvikkeet käyvät läpi saman 
tarkastusohjelman kuin uusiin koneisiin 
asennettavat osat. Ne ovat yhtä 
laadukkaita ja toimintavarmoja kuin 
uudet John Deere -koneet.

Nopeat toimitukset
altaosa alkuperäisosista ja 

huoltotarvikkeista ovat hyllytavaraa 
Agrimarketin varaosamyymälässä. 
Sieltä on suora nettiyhteys John Deere 
järjestelmään, ja hädän hetkellä apu 
löytyy läheltä.

Lähin John Deeren keskusvarasto on 
Tukholman lähellä, mistä työajan 
puitteissa tilattu osa saadaan 
Agrimarketin varaosamyymälään 
seuraavaksi päiväksi.

Laaja myyymälä-
verkosto
Agrimarket-myymäläverkosto kattaa 
koko maan. Se palvelee myös nurmikon-
hoitokoneisiin liittyvissä asioissa. 
Agrimarketin varaosamyymälästä voit 
hankkia kaikki koneiden kunnossapitoon 
ja huoltoon liittyvät osat ja tarvikkeet.

Edullinen Agriraha-
rahoitus*
Tarjoamme joustavia rahoituspalveluja 
asiakkaan tarpeisiin. A RIRAHA-rahoi-
tusratkaisut ovat joustavia ja takaisin-
maksu räätälöidään asiakkaan omien 
tarpeiden pohjalta.

Ja mikä parasta, A RIRAHA 
on hinnaltaan kilpailukykyinen 
rahoitusvaihtoehto.

    Täsmällisyys ja johdonmukaisuus ovat menestymisen avaimet. 
Paras keino koneiden toimintavarmuuden ja suorituskyvyn varmistamiseen on alkuperäisten 
John Deere -huolto, -kulutus ja -varaosien käyttö.
John Deere -kauppiaan varastossa on kattava käteisvalikoima päivittäiskäytössä tarvittavia osia 
sekä huoltotarvikkeita ja voiteluaineita.

*Yksityiskohtaisemmat tiedot saat omalta John Deere-myyjältä .

Varaosat, huolto ja rahoitus

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. 
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Perässä käveltävät leikkurit 
ammattilaisille

Ammattikäyttöön tarkoitetut, perässä käveltävät John Deere 
-ruohonleikkurit ovat laadukkaista materiaaleista huolellisesti 
ja korkealla ammattitaidolla valmistettuja, kestäviä työkoneita. 
Niiden runko on teräsvahvikkein viimeisteltyä alumiinivalua. 
Nämä koneet rullaavat kevyesti mallista riippuen kuula- tai 
neulalaakeroiduilla pyörillään. Mallivalikoima on laaja. 
Jokainen näistä koneista on suunniteltu kokopäiväiseen 
ammattikäyttöön. Rakenteessa on otettu huomioon sekä 
leikkuuteho, tekniikan kestävyys, että käyttäjän tarpeet.

Pyydä John Deere
-myyjältäsi tarkempia
tietoja ja tuotekohtaista
materiaalia sinua kiinnos-
tavista koneista. Lisätie-
toa löydät myös netistä 

.A rimarket.  
 >Koneet > Golfkoneet / 
Ympäristönhoito

Perässä käveltävät ruohonleikkurit ammattikäyttöön
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PRO 47V

Portaaton nopeus 2,7 – 4,8 km/h

Leikkuuleveys 47 cm Leikkuuleveys 54 cm

Portaaton nopeus 2,7 – 4,8 km/h

JX90C

C52KS

Yksi leikkuunopeus 4,2 km/h

Leikkuuleveys 52 cm

C43

Leikkuuleveys 43 cm

JX90CB

Leikkuuleveys 54 cm

Teräjarru

Portaaton nopeus 2,7 – 4,8 km/h

D45C

Kansiventtiilimoottori

Leikkuuleveys 45 cm

PystyleikkuriRuohosilpun purku sivulle

Kestävä ja pitkäikäinen
Leikkuupöytä on alumiinivalua, jossa on 
sekä sisä- että ulkopuoliset 
teräsvahvikkeet.

AVS™ -tärinänvaimennus
A S-vaimentimet alentavat ohjausai-
sojen tärinän ,  m s  tasolle. Raken-
teessa on otettu huomioon työterveys-
viranomaisten asettamat normit. 
A S  -värinänvaimentimilla varustetulla 
leikkurilla käyttäjä voi tehdä täyspitkän 
työpäivän värinäarvojen ylittymättä.

Teräjarru
Teräjarrun ansiosta moottoria ei 
tarvitse pysäyttää silpunkeruusäiliön 
tyhjennyksen ajaksi. J

Perässä käveltävät ruohonleikkurit ammattikäyttöön

l › 1500 m² l › 2500 m² l › 4000 m²

l › 4000 m² l › 5000 m² l › 4000 m²
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Sauvaohjattu leikkuri
Kääntyy 360° paikallaan

Hallintaergonomia parhaimmillaan 
Sauvoilla hallitaan takapyörien hydraulisten vetomoottoreiden 
öljynvirtausta. Ääriasentoon vedettäessä pyörät pyörivät 
vastakkaisiin suuntiin ja kone kääntyy paikallaan. Muotoiltujen 
ajosauvojen päissä on leikkuupöydän noston ja laskun sekä 
leikkurin käynnistyksen  pysäytyksen hallintapainikkeet.

Ohjaamo 
Korkeaselkänojainen, pehmustettu ja käsinojin varustettu 
istuin tarjoaa hyvän ajoasennon. Ergonomisesti sijoitetut 
hallintalaitteet ja erinomainen näkyvyys työalueelle. 
Saatavana on myös kuljettajan painon mukaan säädettävä, 
jousitettu istuin.

Sauvaohjattu Z997-leikkuri on pujottelun mestari. Parhaat puolensa se näyttää sokkeloisessa 
puistossa ja bulevardi-tyyppisillä kaduilla, missä on liikuttava puiden ja istutusten ympärillä. 
On laskettu, että paremman ketteryytensä ansiosta sauvaohjattu on 20% tavallista etuleikkuria 
tehokkaampi.

Sauvaohjattu leikkuri
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Tyyppi
Leikkuuleveys, cm 

P   
153 

P   
153 

P    
183 

Rakenne Hitsattu rässätty yhdestä 
teräslevystä

rässätty yhdestä 
teräslevystä

Levyn paksuus, mm 4,6 4,  4,  
Leikkuukorkeus, mm 8 – 7 8 – 7 8 – 7
Kuljetusleveys, cm 7 87 8 

ioleikkuuvarustus Ei Lisävaruste Lisävaruste

S  

Z997

 -sylinterinen diesel
Teho IS  7 68 E , hv k    .  r min
Teho E E-R 4, hv k    .  r min
Iskutilavuus cm³ .
Jäähdytys Nestejäähdytys
Ilmanpuhdistin 2-osainen, varustettu tukkeuman 

ilmaisimella 
olttoaineen ruiskutus Suora
olttoainesäiliön tilavuus, litraa 4 ,

A   
Ajonopeus eteen, km h  – 8,  

eruutusnopeus, km h  – 8 
Hydrauliöljyn jäähdytys Jäähdytyskennosto
Takapyörät 26  2- 2 4 R 
Etupyörät   6-6 
Jarru Toimii ajosauvoja käyttäen

ysäköintijarru Kuiva levyjarru, hallinta käsivivulla 
Leikkureiden voimansiirron kytkin Öljykylpyinen levykytkin

oimanvälitys leikkureille Akseli 
oimanoton hallinta Sähköhydraulinen 

 Deluxe-istuin, käsinojat, jousitus 
lisävarusteena

Mitat
ituus m 2,4  

Korkeus turvakaari alas taitettuna  
turvakaari pystyssä, m

,   ,  

aino ilman polttoainetta, kg 8 2
i t

Nosto  lasku Sähköhydraulinen, hallinta ohjaamosta 
Leikkuukoekeuden säätö Sähköhydraulinen, hallintapainikkeet 

ajosauvassa

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta aineistosta. 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. John Deeren 
kelta-vihreä väri, loikkaava peura -symboli ja JOHN DEERE -nimi ovat Deere & Companyn 
tavaramerkkejä.

Helppo leikkuukorkeuden säätö 
Leikkuukorkeutta säädetään ajosillan oikeanpuoleiseen 
hallintapaneeliin sijoitetulla valitsimella.

Sivulle purkava leikkuupöytä
Leikkuupöytä on prässätty järeästä 4,6 mm:n teräslevystä. 
Leikkuri on akselivetoinen, mikä poistaa voimansiirron luiston 
mahdollisuuden, joka saattaa olla ongelmana hihnakäyttöisissä 
voimansiirroissa. Leikkuupöytään on saatavana bioleikkuu-sarja.

Taakse purkava leikkuupöytä 
Sivulle purkavan pöydän tapaan myös taakse purkava pöytä on 
prässätty 4,6 mm:n teräslevystä, joten sen kestävyys vastaa 
ammattikäytön asettamia vaatimuksia.

Helppo huoltaa
äivittäistarkastus- ja huoltokohteet ovat helposti käsiksi 

päästävissä ja avattavan konepeiton alla. Istuin on kipattavissa, 
jolloin päästään käsiksi hydrauliikkajärjestelmään. Myös 
jalkataso voidaan avata, jolloin leikkuupöydän voimansiirto on 
hyvin esillä.

Sauvaohjattu leikkuri
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1500-sarjan vaakatasoleikkurit
Suorituskykyä ja tehokkuutta ammattikäyttöön

Vaakatasoleikkurit
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1500-sarjan koneet ovat 3-teräisiä vaakatasoleikkureita. 
Malleja on viisi, moottoritehot 24,2 hv – 38,2 hv. Nämä 
leikkurit ovat hyvin maastokelpoisia, kiitos 4-vedon. 
Ajovoimansiirto on hydrostaattinen.
60 litran polttoainesäiliö riittää koko päivän työru-
peamaan, mikä takaa soveltuvuuden täyspäiväiseen 
ammattikäyttöön.
Leikkuupöytämalleja on kuusi, joista neljä on sivulle 
purkavaa ja kaksi purkaa ruohosilpun taakse. 
Leikkuuleveydet mallista riippuen 153 cm, 158 cm tai 
183 cm. Kahteen on saatavana ruohosilpun keräin.
Ajosilta on tilava, ohjauspyörässä ja istuimessa on 
etäisyyden säätö. Perusmalli on turvakaarellinen, mutta 
saatavana on myös ilmastoinnilla ja lämmityksellä 
varustettu turvaohjaamo.

1550
Teho 24,2 hv (17,8 kW) 

Hydrostaattinen 4-veto

Leikkuuleveys 
Sivulle purkava 153 cm tai 183 cm  
Taakse purkava 158 cm tai 183 cm

Leikkuuleveys 
Sivulle purkava 153 cm tai 183 cm  
Taakse purkava 158 cm tai 183 cm

Leikkuuleveys 
Sivulle purkava 153 cm tai 183 cm  
Taakse purkava 158 cm tai 183 cm

Leikkuuleveys 
Sivulle purkava 153 cm tai 183 cm  
Taakse purkava 158 cm tai 183 cm

Leikkuuleveys 
Sivulle purkava 153 cm tai 183 cm  
Taakse purkava 158 cm tai 183 cm

1570
Teho 30,9 hv (22,7 kW) 

Hydrostaattinen 4-veto

1580
Teho 38,2 hv (28,1 kW)

Hydrostaattinen 4-veto

1575
Teho 30,9 hv (22,7 kW) 

Hydrostaattinen 4-veto

Turvaohjaamo

1585
Teho 38,2 hv (28,1 kW)

Hydrostaattinen 4-veto

Turvaohjaamo

Monikäytttöinen

-sarjan ajoleikkureita voidaan käyttää ympärivuotisesti. 
Leikkuupöydän kiinnikkeisiin voidaan kiinnittää 2 cm leveä 
puskulevy, joka soveltuu lumitöihin talvella ja kevyen maa-
aineksen siirtoon kesällä.

Lisävarusteena ruohosilpunkeräin GLC1500

Lisävar. Keräin GLC1500 tilav. 600 l tai 900 l

Lisävar. Keräin GLC1500 tilav. 600 l tai 900 l 

Vaakatasoleikkurit
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4-veto ja tasauspyörästön lukko 
Nämä 4-vetoiset leikkurit ovat todellisia etenemisen mestarei-
ta. Ne kiipeävät kostean nurmikkorinteen pyörien lipsumatta ja 
nurmen pintaa rikkomatta. Reunakivetyskään ei menoa haittaa, 
sillä takapyörät antavat avustavan tuuppauksen, kun etupyörät 
ovat kriittisessä kiipeämistilanteessa. Takaveto on mekaaninen 
ja tasauspyörästön lukko on vakiovaruste. 

Loogisesti sijoitetut hallintalaitteet 
Koneen toimintoja kuljettaja voi seurata oikeanpuoleiseen 
sivukonsoliin sijoitetusta mittarista. Samasta paneelista 
löytyvät myös hallintavivut ja painikkeet. Leikkurin kytkentä 
päälle  pois hoituu sähkötoimisella painikkeella. Kääntöjarru-
jen polkimet ovat vasemmalla. Oikealla puolen ovat puolestaan 
kaksi ajopoljinta, yksi eteen ajolle, toinen peruutukselle.

Aamusta iltaan yhdellä tankkauksella 
John Deeren kuljettajan ei tarvitse kannella bensakanistereita, 
sillä 6  litran säiliöön mahtuu menovettä jopa  tunnin 
työpäiväksi. Taloudellinen -sylinterinen suoraruiskutus-diesel-
moottori tarjoaa riittävän tehon ajovoimansiirron hydrauliikka-
järjestelmälle ja leikkureiden voimansiirron pyörittämiseen. 

Vaakatasoleikkurit
Tutustu näihin huomionarvoisiin yksityiskohtiin 

Lujarakenteinen teräsrunko 
-sarjan leikkurin rakenne perustuu kehtomaiseen 

putkirunkoon. Se mahdollistaa moottorin ja muiden 
komponenttien sijoittamisen huomattavan alas, mikä tekee 
rakenteesta vakaan. Samalla painopiste asettuu melko alas, 
joten kone kokonaisuudessaan on hyvin vakaa ja turvallinen 
myös rinteessä. 4-veto parantaa etenemiskykyä vaativissa 
olosuhteissa.

Vaakatasoleikkurit
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Huollettavuus 
Yksi konepeiton hienoimpia ominaisuuksia on se, kuinka hyvin 
kaikki huolto- ja tarkastuskohteet paljastuvat sen alta. 
Leikkuupöytä voidaan nostaa pystyyn puhdistusta ja terien 
tarkastusta varten. 

Leikkuupöytä 4,6 millin teräslevyä 
Sivulle purkava leikkuupöytä on prässätty yhtenä kappaleena 
paksusta teräslevystä, joten se täyttää täyspäiväisen 
ammattikäytön vaatimukset varsin hyvin. Muodoiltaan pöytä 
on sulavan kaareva päätykulmia myöten. Ruohosilppu liikkuu 
sujuvasti pöydän alla kohti ulospurkuaukkoa. ioleikkuusarja 
on saatavana lisävarusteena.

Taakse purkava leikkuupöytä 
Sivulle purkavan pöydän tapaan myös taakse purkava on 
valmistettu 4,6 millin teräslevystä, ja tähänkin on saatavana 
bioleikkuuvarustus. 

Pöytä pystyyn huollon  
ja varastoinnin ajaksi 
Leikkuupöydän alapinta on puhdistettava aika ajoin ja terät 
saattavat kaivata huoltoa. Toimenpiteet on helppo toteuttaa, 
koska pöydän kiinnikkeet on suunniteltu niin, että se voidaan 
nostaa pystyyn. arastointitilan tarve lyhenee noin metrillä.

Puhkeamattomat renkaat
-leikkurilla voit työskennellä non-stop -tahtiin. 

Leikkuupöydässä on puhkeamattomat run- at -kumirenkaat.

Tilava ohjaamo
Ajomukavuuteen on panostettu voimakkaasti. Korkeasel-
känojainen istuin on säädettävä, mukavan pehmeä ja varustet-
tu käsinojin. Lisävarusteena on saatavana ilmajousitettu istuin. 
Ohjauspyörän etäisyyttä voidaan säätää.

Vaakatasoleikkurit
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Vaakatasoleikkurit
Ohjaamo

Ajosilta on sijoitettu koneen keskelle hieman 
etuakselin takapuolelle. Kuljettajan istuin 
on kuta kuinkin akseleiden keskivälissä. 
Suuret etupyörät kulkevat vakaasti, minkä 
ansiosta kuljettaja kokee ajon hyvin tasaisena. 
Eteen ja sivuille sekä taakse on erinomainen 
näkyvyys. Turvaohjaamon äänieritykseen 
on paneuduttu huolella. Lattiassa ja katossa 
sekä istuimen viereisillä alueilla on paksut 
ääntä vaimentavat eristeet.

Vaakatasoleikkurit
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Suojassa sään oikuilta
Monesti työt on tehtävä olipa sää mikä 
tahansa. Turvaohjaamo tarjoaa 
kuljettajalle hyvän suojan tuulen viimalta 
ja lämpötilan vaihteluilta. 

Premium-tason 
varustelu
Täydellisimmin varustellussa turvaohjaa-
mossa on myös lämmityslaite ja ilmas-
tointi. Istuin on ilmajousitettu, edessä 
on kaksi työvaloa ja 2-nopeuksinen 
lasinpyyhin. Lisäksi edessä ja takana on 
varoitusvilkut, joissa on suojat puiden 
oksien iskujen varalta.

John Deere tarjoaa 
ripauksen luksusta
Tarkastele oikealla olevan kuvan yksityis-
kohtia. Tuleeko siitä ensimmäisenä 
mieleen ruohonleikkuri?

Sitä se kuitenkin on. – Se on John Deere 
 -sarjan -teräinen ajoleikkuri. 

Ohjaamo on tilava, ohjauspyörä ja istuin 
ovat säädettävät. Ikkunapinnat ovat 
suuret ja melunvaimennus on huolella 
tehty. Ovet ovat lasia alhaalta ylös ja 
tiivisteet estävät pölyn pääsyn sisään.

Tämä ajoympäristö kannustaa kuljettajaa 
entistä parempaan työsuoritukseen.

Vaakatasoleikkurit
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Vaakatasoleikkurin varusteet
Ruohosilpun ja lehtien keruusäiliö, malli GLC1500

Uusi GLC1500-keräin on suunniteltu ja mitoitettu nimenomaan 1500-sarjan ajoleikkureiden 
lisävarusteeksi. Siitä on kaksi mallia, vetoisuudet 600 litraa ja 900 litraa. Leikkurin oikealle sivulle 
kiinnitetään hydraulimoottorikäyttöinen imuri, joka sieppaa leikkuupöydän alta ulos tulevan 
ruohosilpun ja linkoaa sen suurella ilmanpaineella leikkurin takarungon päälle kiinnitettyyn 
säiliöön. Hydraulijärjestelmä on mitoitettu niin, että nosto kippausasentoon sujuu ripeästi, 
samoin kuin itse kippaus ja säiliön alaslasku.

Kompakti tehopakkaus
Ajoleikkuriin kiinnitettynä keräin ei lisää leikkurin leveyttä 
lainkaan. Täten esteiden, kuten seinävierien ja istutusten 
vierellä voidaan ajaa aivan kuten keräintä ei olisikaan. 
Koneyhdistelmä on erittäin ketteräliikkeinen, mikä on iso 
plussa tyhjennystapahtumaa ajatellen.

Suuri ulottuma
Korkealta kippaava malli nousee kippausasentoon kuorma-
auton laidan yläpuolelle. Lisäksi kippausvivusto on mitoitettu 
niin, että tyhjennysluukku aukeaa vasta, kun säiliö on siirtynyt 
lavan keskikohdan paikkeille.

Vaakatasoleikkurit
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Vaa ata i it

1550 1570 1575 1580 1585

M tt i 
Tyyppi -syl. diesel -syl. diesel -syl. diesel -syl. diesel -syl. diesel
Teho SAE J , hv k 24,2 7,8   .  r min ,  22,7   .  r min ,  22,7   .  r min 8,2 28,  .  r min 8,2 28,  .  r min
Ajovoimansiirto Hydrostaattinen Hydrostaattinen Hydrostaattinen Hydrostaattinen Hydrostaattinen

etotapa  nopeusalue, 4-veto  nopeusalue, 4-veto  nopeusalue, 4-veto 2 nopeusaluetta, 4-veto 2 nopeusaluetta, 4-veto
Tasauspyörästön lukko akio akio akio akio akio
Ajonopeus eteen km h  – ,  – ,  – , Hidas  – ,7 

Nopea  – 24,
Hidas  – ,7 
Nopea  – 24,

eruutusnopeus  – 8  – 8  – 8  – 8  – 8
Eturenkaat 2  x . - 2 2  x . - 2 2  x . - 2 26 x 2. - 2 26 x 2. - 2
Takarenkaat 8 x 8. - 8 x 8. - 8 x 8. - 2  x . - 2  x . -
Jarrujen tyyppi Öljykylpyiset levyjarrut Öljykylpyiset levyjarrut Öljykylpyiset levyjarrut Öljykylpyiset levyjarrut Öljykylpyiset levyjarrut

ysäköintijarru Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Kääntöjarrut akiovaruste akiovaruste akiovaruste akiovaruste akiovaruste

oimanotto työlaitteelle Edessä Edessä Edessä Edessä Edessä
oimanoton kytkin Öljykylpyinen 

monilevykytkin
Öljykylpyinen 
monilevykytkin

Öljykylpyinen 
monilevykytkin

Öljykylpyinen 
monilevykytkin

Öljykylpyinen 
monilevykytkin

Tehostettu ohjaus akiovaruste akiovaruste akiovaruste akiovaruste akiovaruste
Ohjauspyörän tyyppi Säädettävä Säädettävä Säädettävä Säädettävä Säädettävä

omfort ab-ohjaamo Ei Ei Kyllä Ei Kyllä
L -keräin lisävar. Ei Kyllä – 6  litraa Ei Kyllä – 6  tai  litraa Kyllä – 6  tai  litraa

Mitat
Maavara mm 6 6 6
Korkeus turvakaari ylhäällä 
mm

2. 2 2. 2 – 2. –

Korkeus turvakaari alas 
taitettuna mm

.4 .4 – . –

Korkeus turvaohjaamolla 
mm

– – 2. 27 – 2. 64

ituus ilman leikkuulaitetta 
mm

2.2 8 2.2 8 2.2 8 2.2 8 2.2 8

Leveys ilman 
leikkuulaitetta. mm

4 4 . 4 .4 .47

Akseliväli mm .2 .2 .2 .2 .2
aino ilman leikkuulaitetta, 

polttoainesäiliö tyhjänä 
kg

8 2 889 . 962 . 77

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta aineistosta. 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. John Deeren kelta-vihreä väri, loikkaava peura -symboli ja JOHN DEERE -nimi ovat Deere & Companyn tavaramerkkejä 

 i t    
60 SIVULLE PURKAVA 72 SIVULLE PURKAVA 62 TAAKSE PURKAVA 72 TAAKSE PURKAVA 60 SIVULLE PURKAVA

L -keräimen 
kanssa

72 SIVULLE PURKAVA
L -keräimen 

kanssa
S t  a it , 7 , 7 , 

8 , 8
, 7 , 7 , 

8 , 8
, 7 , 7 , 

8 , 8
, 7 , 7 , 

8 , 8
7 , 8 , 8 7 , 8 , 8

Leikkuuleveys cm 8 8 8 8
Leikkuukorkeus mm 2  – 2 2  – 2 2  – 2 2  – 2 2  – 2 2  – 2
Leikkurin voimansiirto Kulmavaihde Kulmavaihde Kulmavaihde Kulmavaihde Kulmavaihde Kulmavaihde

ioleikkuuvarustus Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Vaakatasoleikkurit
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1515 a i a  i t   i a a i a 
1515-mallissa sivuyksikkö ei pelkästään lisää leikkuuleveyttä, vaan se myös 
mahdollistaa ruohonleikkuun hankalissa paikoissa, kuten vesiesteiden
äärellä ja teiden pientareilla. Sivuyksikön kelluva kiinnitys parantaa leikkuuta 
painanteissa. Esteeseen osuessaan se pääsee myötäämään takaviistoon.

H a i tt i tt  
Leikkurin voimanlähteenä on hydraulimoottori. Sen ansiosta leikkureiden 
toiminta ei ole riippuvainen ajovoimansiirron kierrosluvusta. Pikaliittimet 
mahdollistavat vaivattoman ja nopean leikkuupöydän kiinnityksen / 
irrotuksen sekä muiden työvälineiden käytön. 

Ajoleikkurit, yksi tai kaksi leikkuupöytää
Leikkuuleveydeltään sopeutuva, siksi niin käytännöllinen

John Deere 1505*- ja 1515*-mallit on tarkoitettu suurimmille 
nurmikoille ja vaativimmille käyttäjille. He edellyttävät 
koneiltaan sekä maksimaalista leikkuutehoa, että loppuun 
saakka viimeisteltyjä teknisiä ominaisuuksia.
Mallista riippuen leikkuuyksiköitä on yksi tai kaksi, työleveydet 
1,80 m – 2,85 m. 2-pöytäisen leikkurin sivuyksikköä hallitaan 
hydraulisesti, joten kapeissa paikoissa sillä voidaan leikata 
pelkästään etuleikkuria käyttäen.

*Ei saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Yhdellä / kahdella leikkuupöydällä varustetut vaakatasoleikkurit

Pyydä John Deere
-myyjältäsi tarkempia
tietoja ja tuotekohtaista
materiaalia sinua kiinnos-
tavista koneista. Lisätie-
toa löydät myös netistä 

.A rimarket.  
>Koneet > Golfkoneet / 
Ympäristönhoito
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L i t 1505 1515
Tyyppi ja leikkuuleveys, 
cm

SIVULLE PURKAVA 
180 

TAAKSE PURKAVA  
183 

TAAKSE PURKAVA 
223 

TAAKSE PURKAVA 
300  240  183 

KOKONAISLEIKKUULEVE S 285 
ETULEIKKUUP T  180 
LEIKKUUP T  OIK  SIVULLA 120

Rakenne Hitsattu rakenne Hitsattu rakenne, 
ast ack-malli

Hitsattu rakenne Hitsattu rakenne, 
ast ack-malli

Hitsattu rakenne 

Teräslevyn paksuus, mm 4 4 4 ,7 4
Leikkuukorkeus, mm  – 2  – 2  –  2  – Etupöytä  –  

Sivupöytä  – 
Kuljetusleveys, cm 2, 6 ruohosilpun 

ohjaimen ulkoreunaan
,88 2, 2, 7 ,8

ioleikkuusarja Lisävaruste Lisävaruste Ei saatavana Lisävaruste Lisävaruste

A i it

1505  a 1515

M tt i 4-sylinterinen diesel
Teho ISO 97 68 E , hv k 49 ,   2.6  r min
Teho E E-R24, hv k 4    2.6  r min
Suurin vääntömomentti Nm   r min   .8
Iskutilavuus cm³ 2. 9

olttoaineen ruiskutus Suora 
Ilmanpuhdistin Kaksvaiheinen, varustettu tukkeuman 

ilmaisimella 
olttoainesäiliön tilavuus, litraa

A i a ii t  Hydrostaattinen pyörämoottorein
P taat  a  t   
Eteen, nopea alue, km h  – 2  
Eteen, hidas alue, km h  – 6 
Ajonopeuden ja ajosuunnan hallinta Yksi jalkapoljin 
Jarrut Öljykylpyiset levyjarrut
Ajovoimansiirron hydrauliöljyn lauhdutin Integroitu jäähdytysnesteen ja öljyn

jäähdytinn 
4-veto akiovaruste, pyörämoottorein
Tasauspyörästön lukko akio

ainonsiirto akio
Mitat  
Korkeus, turvakaari kokoon taitettuna,m ,4  
Korkeus turvaohjaamolla, m 2, 9

ituus työkunnossa, m 2,28
Maavara, cm
Akseliväli, m ,
Pai

aino turvakaarella ja leikkurein 
varustettuna, kg

. 7

aino turvaohjaamolla ja leikkurein 
varustettuna, kg

.7

R aat  
Eturenkaat 26 x 2- 2 6 R 
Takarenkaat 2  x -  4 R 
I t i Turvakaarellisessa rammer Maximo M, 

turvaohjaamollisessa mallissa rammer 
XXL

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta aineistosta. 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. John Deeren kelta-vihreä väri, loikkaava peura 
-symboli ja JOHN DEERE -nimi ovat Deere & Companyn tavaramerkkejä 

H tta  
Huoltokohteiden avoin sijoitus ja helppo käsiksi pääsy nopeuttavat tarkas-
tusta. Järjestelmään kuuluu LED-valoihin perustuva huoltotarpeen ilmaisin 
ja toimintojen testeri. Merkkivalojen perusteella kuljettaja voi määrittää 
koneen kunnon. Käyttövarmuuden takaavat kevlar-vahvisteiset käyttöhihnat 
ja uudenaikainen hydrauliikka.

H i a  ai i  
Työkohteesta toiseen nämä leikkurit liikkuvat jopa 25 km/h nopeudella. 
Etuleikkurissa on kaasupaineella toimiva heilahduksen vaimennin, 
joka pienentää leikkurista peruskoneen runkoon kohdistuvaa kuormitusta. 
Se aktivoituu automaattisesti kuljetusajoon lähdettäessä. 

A a
Premium-mallin turvaohjaamo tarjoaa erinomaisen työskentely-ympäristön 
ilmajousitettuine istuimineen ja istuimen käsinojaan integroituine 
hallintalaitteineen sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteineen.

L i t  a i a  aa
Leikkuupöytävaihtoehdot selviävät alla olevasta taulukosta. Taaksepur-
kavassa  cm:n mallissa on patentoidut ruohosilpun levitinsiivet, jotka 
levittävät silpun tasaisesti koko leikkuuleveydelle. 

Yhdellä / kahdella leikkuupöydällä varustetut vaakatasoleikkurit

180 – 300 cm
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John Deere 1600 T -vaakatasoleikkuri
Keskellä kaksi, ja kummallakin laidalla vielä kaksi lisäterää.  
Kerta-ajolla siistiksi yli kolme metriä leveä kaistale.

1600 Turbo -malli leikkaa siististi, tarkasti ja tehokkaasti, parhaimmillaan jopa yli 3,20 m:n 
leveydeltä. Kaikki kolme teräyksikköä toimivat toisistaan riippumatta, joten leikkuutulos on 
tasainen ja siisti suuresta työleveydestä huolimatta.
Sivuilla olevat leikkuuyksiköt voidaan nostaa yksitellen ylös, jolloin teho ohjautuu 
kokonaisuudessaan käytössä oleville leikkureille. 

Leikkaa myös kumpareisen nurmikon 
1600-mallissa sivuyksiköt toimivat 
moitteetta vielä 45° yläviistossa ja 20° 
alaviistossa asennossa. Leikkuujälki ei 
muutu, vaikka maasto olisi kumpareinen. 

Suorituskykyinen moottori 
Turboahdetun, 4-sylinterisen diesel-
moottorin teho on 57 hv. Se on tek-
niikaltaan hyvin uudenaikainen. Moot-
torissa on 4-venttiilikansi, polttoaineen 
suoraruiskutus, elektroninen moottorin-
hallinta ja pakokaasujen jäähdytettyyn 
takaisinkierrätykseen perustuva pako-
kaasujen puhdistusjärjestelmä (EGR).

Helppo huollettavuus 
Konepeitto on saranoitu takaosastaan. 
Kohteet ovat helposti tarkastettavissa. 
Koneessa on LED-valoihin pohjautuva 
vikatesteri, jonka avulla mahdollinen 
häiriö voidaan jäljittää. Lisäksi T1600:ssa 
on myös Service ADVISOR-liitin, johon 
huoltomies voi kytkeä tietokoneen 
lähetinanturin koneen käyttöhistorian 
selvittämiseksi.

Suuret vaakatasoleikkurit
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 1 

 2  3 

Leikkuupöydät
Leikkuuleveys, cm 
Leikkurit voidaa kytkeä pois toiminnasta 
toisistaan riippumatta.

Etuleikkurilla 157 
Kahdellla leikkurilla 239 
Kolmella leikkurilla 325 

Keskileikkurin leikkuuleveys, cm 157
Kummankin sivuleikkurin leikkuuleveys, cm 107
Ruohosilpun purku Taakse
Leikkuupöytien rakenne Hitsattu 4,6 mm:n teräslevystä 
Leikkuukorkeus, cm 2,5 – 13,9
Sivuleikkureiden kellunta 45° ylös, 20° alas

Vaakatasoleikkuri, 3 leikkuupöytää

1600T

Moottori
Tyyppi Suoraruiskutteinen, 4-syl. Yanmar Diesel 

(4TNV84T)
Teho SAE J1995, hv (kW) 57,3 (42,7) / 3.200 r/min
Iskutilavuus cm³ 1.999
Voitelu Painevoitelu
Jäähdytys Nestejäähdytys
Polttoainesäiliön tilavuus, litraa 83,3
Hydrostaattinen ajovoimansiirto
Ajonopeus eteen, km/h 0 – 23
Peruutusnopeus, km/h 0 – 7,2
Jarrut Öljykylpyiset levyjarrut
Tasauspyörästön lukko Vakiovaruste
4-veto Kytkeytyy automaattisesti
Ohjaus Tehostettu
Ohjaamo
Istuin Säädettävä Deluxe-ilmaistuin, korkea 

selkänoja, käsinojat
Renkaat
Eturenkaat 26 x 12-12 6PR
Takarenkaat 18 x 9.5-8 6PR
Mitat  
Pituus työasennossa, cm 335
Akseliväli, cm 152
Leveys, leikkurit työasennossa, cm 340
Kuljetusleveys, cm 213
Korkeus turvakaarella, cm 249
Paino ilman turvakaarta, kg 1.893
Turvakaari  
Tyyppi 2-pilarinen, on ISO21299-standardin 

mukainen
Luokitus
Serti ointi ANSI B71.4-2004

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta aineistosta. 
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. 
John Deeren kelta-vihreä väri, loikkaava peura -symboli ja JOHN DEERE -nimi ovat 
Deere & Companyn tavaramerkkejä. 

 1 Puhkeamattomat renkaat 
T1600-leikkurilla voit työskennellä non-stop -tahtiin. 
Leikkuupöydässä on puhkeamattomat run- at 
-kumirenkaat.

2 Esteeseen ajon suoja 
Sivuilla olevat leikkuuyksiköt on varustettu patentoidulla 
suojatoiminnolla. Esteeseen osuessaan ne myötäävät 
taakse ja sisäänpäin, mikä minimoi konevaurioriskin esim. 
puuhun tai reunuskivetykseen osuessaan. 

 3 Ohjaamo 
Ajosilta on sijoitettu koneen keskelle hieman etuakselin 
takapuolelle. Suuret etupyörät kulkevat vakaasti, 
minkä ansiosta kuljettaja kokee ajon hyvin tasaisena. 
Eteen ja myös sivuleikkureihin on erinomainen näkyvyys.

 4 4-veto 
Tehokkaan moottorin ja 4-vedon ansiosta kumpareiden 
ja rinteiden leikkuu sujuu ongelmitta. 4-veto kytkeytyy 
automaattisesti päälle, jos pito etupyörissä heikkenee.

Suuret vaakatasoleikkurit

Pyydä John Deere 
-myyjältäsi tarkempia 
tietoja ja tuotekohtaista 
materiaalia sinua kiinnos-
tavista koneista. Lisätie-
toa löydät myös netistä 

.Agrimarket.  
> Koneet > Golfkoneet / 
Ympäristönhoito
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Kelaleikkurit
Korkeatasoiset leikkurit vaativiin olosuhteisiin

Kestävät leikkuukelat
Asiakas voi valita koneeseen joko 65 cm:n tai 75 cm:n kelat.
Valinnan mukaan kelassa on 5 tai 8 lehteä. Kelat ovat 
uudenaikaista QA7-tyyppiä, jossa on leikkuukorkeuden 
SpeedLink-pikasäätö. Kelat voidaan säätää hetkessä pelialustan 
kasvuston pituuden, tuuheuden ja kosteuden mukaan.

Kelaleikkurit

2653B- ja 7200 A-mallien pikasäätöiset QA7-tyyppiset leikkuukelat on suunniteltu nimenomaan 
tiheän, voimakaskasvuisen nurmikon leikkuuseen. Kelojen hydraulikäyttö ja ajovoimansiirron 
hydrostaattinen 3-pyöräveto takaavat luotettavan etenemisen vaativissa leikkuukohteissa ja 
kumpareilla. Optimaalinen painojakauma ja jokapyöräveto antavat työhön oman tehokkuus-
lisänsä. 7200A-mallissa etukeloisssa on sivuttaissäätö, mikä lisää leikkuuleveyttä ja helpottaa 
ojanpientareiden ym. leikkuuta.

3-pyöräveto
3-pyöräveto on koko ajan toiminnassa, joten kumpareiden 
ja rinteiden kiipeäminen onnistuu vaivatta. Hydrauliveto on 
automaattitoiminen niin, että yhden pyörän luistaessa se 
vähentää luistavan pyörän hydraulivirtausta ja ohjaa sen 
pitäville pyörille. 3-pyöräisyys tekee leikkurista erittäin ketterän 
ja helposti hallittavan.
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Pikasäätö
SpeedLink-varsi yhdistää kelan molempien reunojen 
säätöruuvit. Säätöön tarvitaan vain akkuporakone ja 
16 mm:n hylsy. Molemmat reunat säätyvät samanaikaisesti. 
Tiuhakierteinen ruuvi mahdollistaa säädön jopa 0,250 mm:n 
tarkkuudella. Vastaterällä on erillinen tiuhaportainen 
säätömekanisminsa.

Etukeloissa sivuttaissäätö (7200A)

Leikkureiden sivuttaissäätömahdollisuus on hieno ominaisuus 
ajettaessa pitkiä, suoria leikkuulinjoja. 66 cm:n QA7-keloilla 
leikkuuleveys on 173 / 183 cm ja 76 cm leveillä keloilla työleveys 
on vastaavasti 203 / 213 cm. Leveimmässä asennossaan olevien 
kelojen leikkuun saumakohdassa päällekkäin leikkaavuus on 
hyvin pientä, joten kaarteisiin saattaa jäädä raitoja.

Kelaleikkurit

2653B 7200A

Moottori 
Tyyppi Suoraruiskutteinen 3-syl. Yanmar-diesel Suoraruiskutteinen 3-syl. Yanmar-diesel
Teho SAE J1995, hv (kW) 19,6 (14,6) / 3.000 r/min 21,5 (15,8) / 2.600 r/min
Iskutilavuus, cm³ – 1.267
Ilmanpuhdistin 2-vaiheinen, varustettu tukkeuman ilmaisimella Kuiva 2-vaiheinen 
Jäähdytysjärjestelmä Nestejäähdytys Nestejäähdytys, keskipakoispumppu
Peruskone
Ajovoimansiirto Hydrostaattinen, 3 pyörää, hydrauliveto kaikissa pyörissä Hydrostaattinen eHydro-voimansiirto pyörämoottorein, 

kaikki pyörät vetävät
Ohjaus Hydraulisesti tehostettu Hydr. tehostettu, kaksitoiminen ohjaussylinteri
Eturenkaat 20 x 10-10 turf 24 x 12-12 turf trac 
Takarengas 20 x 10-8 turf 24 x 12-12 multi trac 
Jarrut Etupyörissä levyjarrut, käsikäyttöinen pysäköintijarru, 

lisäksi jarruvaikutus hydrostaattisen voimansiirron 
öljyvirtausta muuttaen jalkapolkimella

Öljykylpyiset levyjarrut

Mitat 
Korkeus turvakaarella, cm 208 213
Pituus, cm 236 338
Leveys, cm 66 cm keloilla 183 cm  

76 cm keloilla 213 cm
173 cm 
Leikkurit sivuille ääriasentoon säädettynä 183 cm

Paino, kg 863,1 kg, täysin säiliöin ilman kuljettajaa,  
65 cm kelat kuljetusasentoon nostettuna

Ilman kuljettajaa 1.039

Ajonopeus
Leikkuunopeus, km/h 0 – 8 0 – 10
Kuljetusajonopeus, km/h 0 – 13,7 0 – 14,0
Peruutusnopeus, km/h 0 – 4,8 0 – 6,4
Leikkuuyksiköt, kelat
Lukumäärä, kpl 3 3 
Tyyppi ja leveys, cm Quick Adjust QA7, 66 cm tai 76 cm Quick Adjust QA7, 66 cm tai 76 cm
Lehtien lukumäärä, kpl 5 tai 8 5 tai 8
Takaperin pyöritys Vakiona Vakiona

Leikkuutaajuus
5-lehtinen kela, mm/km/h 0,323 –
8-lehtinen kela, mm/km/h 0,202 –
Eturullien halkaisija, cm 7,5 uritettu, kiinteä tai spiraalimainen (lisävaruste) 7,5 uritettu, kiinteä tai spiraalimainen (lisävaruste)
Takarullan halkaisija 17,8 17,8
Vastaterän säätö Kela vastaterään nähden Kela vastaterään nähden

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta aineistosta. 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.

Kelaleikkurit
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Kelaleikkurit
Jumbokeloin varustettu JD 8400 vaativiin olosuhteisiin

John Deere 8400 on kolmella 75 cm leveällä Jumbokelalla (ø 25 cm) varustettu 4-pyörävetoinen 
leikkuri vaativien kohteiden nurmikonleikkuuseen. Kokonaisleikkuuleveys on 213 cm. 
Leikkuukelojen nostohydrauliikka on kytketty niin, että keloja voidaan nostaa yksitellen tai kaikki 
samanaikaisesti. Voimanlähteenä on turboahdettu 35 hv:n dieselmoottori.

Kelaleikkurit
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Ominaisuuksia

Luonteva ajoasento,  
hieno käyttökokemus
Ohjaamossa on reilut tilat. Istuin ja ohjauspyörä ovat sää-
dettävät. Kuljettaja istuu etuakselin kohdalla. Isojen pyörien 
ansiosta kulku on tasaista ja vakaata. Hydraulista ajovoiman-
siirtoa hallitaan jalkapolkimella.

Jumbo-kelat
Jumbo-kelat ovat 75 cm leveät. Leikkuukelojen halkaisija on 
25 cm, joten ne toimivat luotettavasti vaikka ruoho olisi ehtinyt 
venähtää tavallista pitemmäksi. Kelan säätöön vastaterään 
nähden ei tarvita työkaluja. 

Helppo huoltaa ja tarkastaa
Kaikki tarkastus- ja huoltokohteet ovat hyvin esillä, sillä 
konepeitto sivusuojineen kipataan taakse. Tarvittaessa ajosilta 
voidaan kipata eteenpäin, jolloin päästään käsiksi sen alla 
oleviin kohteisiin. Leikkurissa on diagnosointiyksikkö, jonka 
merkkivalojen perusteella voidaan jäljittää sähköjärjestelmässä 
mahdollisesti piilevää ongelmaa. 

Helppo käsitellä, mukava ajaa 
Käyttövivut, painikkeet ja mittaristo on koottu istuimen 
hallintalaitekäsinojaan. Leikkuukelojen hydrauliikkaa ohjataan 
sähköisesti, joten säätökomennot välittyvät sylintereihin ja 
kelojen pyörityshydrauliikalle silmänräpäyksessä. Hydrauliikka 
on kytketty niin, että kelat voidaan nostaa / laskea yksitellen 
tai kaikki samanaikaisesti.

Kelaleikkurit
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Kelaleikkurit
Mallikelpoinen suorituskyky ja katseenkestävä työjälki

Työkalulaatikko takapuskurissa
Suojavaatteet, päivän eväät ja työkalut kulkevat mukana ja 
pysyvät puhtaina takapuskuriin sovitetussa työkalulaatikossa.

Suuri jäähdytin 
Moottorin jäähdytyksen ja öljynlauhduttimen kookkaat 
kennostot takaavat riittävän jäähdytyksen kuumimmallakin 
kesähelteellä.

Kolmella, kahdella tai yhdellä kelalla
Leikkureiden käyttöhydrauliikka on kytketty niin, että kelat nousevat / laskevat kaikki samanaikaisesti. Vaihtoehtoisesti kutakin 
kelaa voidaan nostaa tai laskea toisistaan riippumatta. Kätevä ominaisuus ahtaissa paikoissa työskenneltäessä.

Kelaleikkurit
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Kelaleikkuri

8400

Moottori
Tyyppi 3-sylinterinen diesel
Teho ISO97/68/EC, hv (kW) 37 (28) / 2.600 r/min
Teho ECE-R24, hv (kW) 35 (26) / 2.600 r/min
Vääntömomentti, Nm 112
Iskutilavuus cm3 1.496
Ilmanpuhdistin Kaksivaiheinen suodatin, varustettu tukkeutumisen ilmaisimella 
Polttoainesäiliön tilavuus 49
Päästöt Alittaa Stage III -rajan
Moottorin tyyppimerkintä 3TNV84T
Ajovoimansiirto Hydrostaattinen pyörämoottorein
Ajonopeudet 
Ajonopeus eteen, nopea alue, km/h 0 – 22
Ajonopeus eteen, hidas alue, km/h 0 – 12 
Nopeuden ja ajosuunnan hallinta Kahdella ajopolkimella 
Vetotapa 4-veto
Tasauspyörästön lukko Vakiovaruste
Ohjaamo
Istuin Ilmajousitettu istuin
Hallintalaitteet Sijoitettu CommandARM-hallintalaitekäsinojaan
Mitat 
Kuljetusleveys, m 1,58
Korkeus turvakaarella, m 2,17
Korkeus turvakaari alas taitettuna, m 1,0
Pituus työasennossa, m 2,88
Akseliväli, m 1,43 
Leikkaamattoman alueen halkaisija täyskäännöksessä, m 1,67
Paino työkunnossa, kg 1.350
Renkaat 
Eturenkaat 26 x 12-12 6 PR
Takarenkaat 20 x 10-10 6 PR 
Leikkuuyksiköt 
Tyyppi, leveys, cm Jumbo 75 
Halkaisija, cm 25
Lehtien määrä, kpl 6
Leikkuuyksikön tyyppi Kiinteä
Kokonaisleikkuuleveys, cm 213

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta aineistosta. 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.

Kelaleikkurit
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Tehokkain kelaleikkurimme.
Yli neljä metriä leveästi kerta-ajolla.

25 cm
20 cm

18 cm

Suuret Jumbokelat (ø 25 cm) 
on suunniteltu vaativaan 
ammattikäyttöön ja ne 
toimivat luotettavasti 
myös hieman pitemmässä 
ruohikossa. 

Vakiovarusteena on 
erikoisvahva 76 cm 
leveä ESP (Extra 
Strength and Preci-
sion) -leikkuukela, 
(ø 20 cm) joka on eri-
tyisen suosittu vaati-
vien golf-asiakkaiden 
leikkureissa.

Standard- ja Extra Wide 
-kelojen halkaisija on 
18 cm. 90 cm leveillä Extra 
Wide keloilla varustetun 
leikkurin työleveys on 
405 cm.

John Deere 1905 -kelaleikkuri on todellinen tehopakkaus 
suurten alueiden tehokkaaseen ruohonleikkuuseen. 
Viiden leikkuukelan työleveys on yhteensä 405 cm ja suurin 
työnopeus yli 12 km/h.
Moottorina 1905-mallissa on vahvasti vääntävä, nelisylinterinen 
Yanmar-diesel, jonka huipputeho peräti 49 hv. Ajovoimansiirto 
on hydrostaattinen ja neliveto on vakiona. Kaikki tärkeimmät 
hallintalaitteet on keskitetty CommandArm-hallintalaite-
käsinojaan.

Leikkuukeloissa valinnanvaraa

5-kelainen kelaleikkuri

Pyydä John Deere 
-myyjältäsi tarkempia 
tietoja ja tuotekohtaista 
materiaalia sinua kiinnos-
tavista koneista.Lisätie-
toa löydät myös netistä 

.Agrimarket.  
> Koneet > Golfkoneet / 
Ympäristönhoito
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Tarkoituksenmukainen tekniikka 
takaa hyvän suorituskyvyn 
Tehokas 49 hv:n dieselmoottori ja hydraulinen ajovoimansiirto 
takaavat hyvän kulkukyvyn. Vaativissa olosuhteissa ja jyrkissä 
ylämäissä etenemisen varmistavat 4-veto, matalalla sijaitseva 
painopiste, tasauspyörästön lukko sekä vakiovarusteena oleva 
painonsiirtoventtiili.

Tärkeimmät hallintalaitteet istuimen 
käsinojassa 
Kuljettajalle mieluisa hallintalaitekäsinoja kuuluu tämän 
leikkurin vakiovarustukseen. Sivuyksiköt voidaan nostaa / laskea 
yksitellen, mikä helpottaa leikkuuta sokkeloisessa työkohtees-
sa. Vaihtoehtoisesti kaikki leikkurit voidaan säätää nouse-
maan / laskeutumaan samanaikaisesti.

Premium-tason ohjaamo 
Kuljettajan istuin sijaitsee ajomukavuuden kannalta mukavim-
massa paikassa, etu- ja taka-akseleiden puolivälissä. Kulku on 
vakaata. Keskellä sijaitsevasta ohjaamosta on paras mahdol-
linen näkyvyys työalueelle. Myös sivuilla sijaitsevat leikkuuyk-
siköt ovat hyvin näköpiirissä.

Ohjaamo on avara, tiivis ja hyvin äänivaimennettu. Ilma-
jousitettu istuin tarjoaa hienon ajoelämyksen. Ilmastointi on 
lisävaruste.

5-kelainen kelaleikkuri

1905

Moottori
Tyyppi Yanmar 4-sylinterinen diesel
Teho ISO 97/68/EC, hv (kW) 49 (35,3) / 2.600 r/min
Teho ECE-R24, hv (kW) 43 (31) / 2.600 r/min
Polttoaineenruiskutus Suora 
Iskutilavuus cm³ 2.190
Ilmanpuhdistin Kaksivaiheinen, varustettu tukkeuman 

ilmaisimella 
Polttoainesäiliön tilavuus, litraa 50
Ajovoimansiirto Hydrostaattinen pyörämoottorein
Ajonopeudet  
Eteen, nopea alue, km/h 0 – 25
Eteen, hidas alue, km/h 0 – 21
Ajosuunnan ja -nopeuden hallinta Yhdellä jalkapolkimella
Jarrut Märät, pyörämoottoreissa
Ajovoimansiirron öljyn jäähdytin Integroitu jäähdytysnesteen ja öljyn

jäähdytin 
Painonsiirto Vakio
4-veto Vakio, pyörämoottorein
Tasauspyörästön lukko Vakio
Mitat  
Kuljetusleveys, m 2,29
Korkeus ilman ohjaamoa /turvakaarta, m 1,52 
Korkeus turvaohjaamolla, m 2,12 
Pituus työasennossa, m 2,82 
Paino
Paino turvakaarella ja leikkurit 
kiinnitettyinä, kg

1.960

Renkaat  
Eturenkaat 26 x 12-12 6 PR 
Takarenkaat 20 x 10-10 4 PR 
Istuin Turvakaarellisessa Grammer Maximo M, 

turvaohjaamollisessa Grammer XXL
Leikkuuyksiköt  
Tyyppi ja leveys, cm ESP 75 
 Halkaisija, cm 20 (8) 
 Terälehtien määrä, kpl 6/8 
 Leikkuuyksikön kiinnitys Kiinteä tai kelluva
 Kokonaisleikkuuleveys, cm 345 
Tyyppi ja leveys, cm Jumbo 75 
 Halkaisija, cm 25
 Terälehtien määrä, kpl 6/8 
 Leikkuuyksikön kiinnitys Kiinteä
 Kokonaisleikkuuleveys, cm 345 
Tyyppi ja leveys, cm Standard 75 
 Halkaisija, cm 18 
 Terälehtien määrä, kpl 5
 Leikkuuyksikön kiinnitys Kiinteä
 Kokonaisleikkuuleveys, cm 345 
Tyyppi ja leveys, cm Standard Extra Wide 90 
 Halkaisija, cm 18
 Terälehtien määrä, kpl 6
 Leikkuuyksikön kiinnitys Kiinteä
 Kokonaisleikkuuleveys, cm 405 

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta aineistosta. 
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. 

5-kelainen kelaleikkuri
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Keskileikkurilla varustetut puutarhatraktorit
Suurimmat puutarhatraktorimme ovat myös tehokkaita ruohonleikkureita

Ruohonleikkurimallistomme on varsin laaja, kuten edellisiltä 
sivuilta on käynyt ilmi. Nimenomaisesti ruohonleikkuuseen 
tarkoitettujen koneiden ohella John Deere -mallistoon kuuluu 
myös muita koneita, jotka voidaan varustella nurmikonhoitoon 
sopiviksi. Puutarhatraktorimallistomme huipulla ovat X700- ja 
X900-sarjan mallit. Niissä on takanostolaite, sekä voimanotto 
takana ja keskellä. Keskivoimanotto käyttää rungon alle 
kiinnitettyä ruohonleikkuria. 

Diesel-moottorilliset puutarhatraktorit ruohonleikkureina

Pyydä John Deere  
-myyjältäsi tarkempia 
 tietoja ja tuotekohtaista 
materiaalia sinua kiinnos-
tavista koneista. Lisätie-
toa löydät myös netistä 

.Agrimarket.   
> Koneet > Golfkoneet / 
Ympäristönhoito
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X700-mallisto

– Teho 17,5 kW (23,5 hv) / 3.400 r/min 
– Kaksi ajopoljinta 
– Hydraulinen leikkuupöydän nosto 
– Sähköinen leikkurin kytkentä

Vakinopeussäädin

X700-sarjan traktoreiden yhteiset ominaisuudet

Lisävarusteena

48 Sivulle purkava 122 cm

54 Sivulle purkava 137 cm

60 Sivulle purkava 152 cm

Leikkuupöytävaihtoehdot tyyppi ja leikk. leveys

– Leikkuukorkeus 25 – 133 mm

Tieliikennevarustus

Comfort-istuin

X758
Ajonopeus eteen 0 – 13,7 km/h

Tehostettu etupyöräohjaus

4-veto

X750
Ajonopeus eteen 0 – 13,7 km/h

Tehostettu etupyöräohjaus

Lisävarusteena ruohosilpun keruusäiliö

X754
Ajonopeus eteen 0 – 13,7 km/h

Hydr. tehostettu 4-pyöräohjaus

Ruohosilpun keruu
Lisävarusteinen MCS580-keräin 
keventää nurmikonhoitoa. Kerta-ajolla 
nurmi leikataan ja silppu puhalletaan 
tilavaan säiliöön. Äänisignaali pitää 
kuljettajaa ajan tasalla ja varoittaa, kun 
on säiliön tyhjennyksen aika. Saatavana 
on myös korkealle kippaava versio.

Turvaohjaamo (lisävaruste)

Isot puutarhatraktorit ovat ympärivuoti-
seen käyttöön tarkoitettuja työkoneita. 
Syksyn loskakeleillä ja talven tuiskuissa 
tiivis ja lämmin ohjaamo nousee arvoon 
arvaamattomaan. Suosittelemme!

Turvaohjaamossa on suuret etu- ja 
takalasit. Ovet ovat lasia alhaalta ylös. 
Erinomainen näkyvyys työalueelle.

Ruohosilpun keräin

580L Maan tasoon kippaava 

580H Korkealle kippaava
Säiliön tilavuus 600 litraa
Kippaus Kippaus maahan tai 

auton lavalle
Kippauskorkeus, cm Maan tasoon / 180
Puhallin
Puhaltimen kotelo Teräs
Toiminta Hihnakäyttö traktorin 

voimanotosta
Puhaltimen siipiä, kpl 6
Halkaisija 50 cm
Kierrosluku 2.225  r/min
Sisäänmenoputken ø 20 cm
Paino 235 kg / 300 kg
Keräimen mitat
Korkeus 166 cm
Pituus 82 cm / 91 cm
Leveys 139 cm

Diesel-moottorilliset puutarhatraktorit ruohonleikkureina

Lisävarusteena ruohosilpun keruusäiliö
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X950R – Puutarhatraktoreiden kuninkuusluokka
Keskileikkurilla varustettu puutarhatraktori

Yksi vipu, siinä kaikki 
Keräimellä varustetun ruohonleikkuutraktorin leikkuupöydän ja 
keräimen toimintoja hallitaan yhdellä monitoimivivulla. Kaiken 
kaikkiaan traktorin käyttö on sujuvaa, sillä siinä on tehostettu 
ohjaus, korkeaselkänojainen istuin ja portaaton ajonopeuden 
säätö jalkapolkimella.

Turvaohjaamo (lisävaruste)

Turvaohjaamo suojaa kuljettajaa sään oikuilta. Työskentely ei 
rasita kuljettajaa, hän pysyy vireänä ja työskentelee tuottavasti 
aamusta iltaan kelistä riippumatta, 

Ruohosilpun keruusäiliö 

Valintasi mukaan voit hankia tähän puutarhatraktorimalliin 
sopivan silpunkeruusäiliön. Vaihtoehtoja on kaksi: maan tasoon 
kippaava ja korkealle kippaava.

– Teho 18 kW (24 hv) / 3.300 r/min
–  Ajonopeuden ja -suunnan hallinta kahdella  

ajopolkimella
– Hydraulinen leikkuupöydän nosto / lasku
– Sähköinen leikkurin terän käynnistys / pysäytys

48 RearDischarge 122 cm 

54 Rear Discharge 137 cm 

Taakse purkavat leikkuupöytä-vaihtoehdot

Ruohosilpun keruusäiliöt

Lisävarusteita

Maan pinnalle kippaava, tilavuus 570 litraa

Korkealle kippaava, tilavuus 650 litraa

Tieliikennevarustus

Hajalevitys taakse -sarja

Silpunkeruusäiliön seisontatuki

Vakionopeussäädin

Ajonopeus 0 – 16,1 km/h

Tehostettu etupyöräohjaus

Ruohosilpunkeruusäiliö

X950R

Comfort-istuin

X950-sarjan puutarhatraktori on ahne työlle 
ja pihi polttoaineelle. Siinä on hitsaten koottu 
vankka runko, kuten täyspäiväiseen työhön 
tarkoitetussa koneessa tuleekin olla. Leikkuu-
pöytä on samaa kaliiperia, ja se on prässätty 
yhtenä kappaleena paksusta teräslevystä. 
Tehokas 3-sylinterinen dieselmoottori tarjoaa 
vahvan väännön ja mittavasti tehoa ruohon-
leikkuuseen. 

Diesel-moottorilliset puutarhatraktorit ruohonleikkureina
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X700-sarja X950R

X750 X754 X758 X950R

Moottori 3-syl. diesel 3-syl. diesel 3-syl. diesel 3-syl. diesel
Teho ISO 97/68/EC, hv (kW) 23,5 (17,5) / 3.400 r/min 23,5 (17,5) / 3.400 r/min 23,5 (17,5) / 3.400 r/min 24 (18) / 3.400 r/min
Teho ECE-R24, hv (kW) 22,1 (16,5) / 3.400 r/min 22,1 (16,5) / 3.400 r/min 22,1 (16,5) / 3.400 r/min 24 (18) / 3.400 r/min
Iskutilavuus, cm³ 904 904 904 1.116
Polttoainesäiliön tilavuus, litraa 19,7 19,7 19,7 20,4
Ajovoimansiirto 
Tyyppi Hydrostaattinen Hydrostaattinen Hydrostaattinen Hydrostaattinen
Ajovoimansiirron hallinta 2 ajopoljinta,  

takaveto
2 ajopoljinta,  
takaveto, 4-pyöräohjaus

2 ajopoljinta,  
4-veto

2 ajopoljinta,  
takaveto

Ajonopeus eteen, km/h 13,7 13,7 13,7 16,1 
Peruutusnopeus, km/h 9,7 9,7 9,7 9,7 
Vakionopeussäädin ja tasauspyörästön 
lukko

Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Jarrut Öljykylpyiset levyjarrut Öljykylpyiset levyjarrut Öljykylpyiset levyjarrut Öljykylpyiset levyjarrut
Ulkopuolinen hydrauliikka
Ulkopuolisen hydrauliikan ventt. lohkojen 
määrä, kpl

Kaksi kaksitoimista Kaksi kaksitoimista Kaksi kaksitoimista Monitoimihallintavipu 
2-toimiselle venttiilille

Hydrauliikan tuotto, l/min 17,6 17,6 17,6 18,0
Tehostettu ohjaus
Tyyppi Etupyöräohjaus 4-pyöräohjaus Etupyöräohjaus Etupyöräohjaus
Kääntöympyrän säde, cm 63,5 58,5 63,5 Vasemm. 92, oikealle 78
Leikkuupöytä
Tyyppi Prässätty, kantatut reunat Prässätty, kantatut reunat Prässätty, kantatut reunat Prässätty, kantatut reunat
Voimanoton kytkentä Sähköhydraulinen Sähköhydraulinen Sähköhydraulinen Sähköinen
Leikkuupöydän nosto / lasku Hydraulinen Hydraulinen Hydraulinen Hydraulinen
Leikkuukorkeus, mm 25 – 133 25 – 133 25 – 133  25 – 112, 13 asetusta
Leikkuuleveys pöytämallista riippuen, cm 122 / 137 / 152 122 / 137 / 152 122 / 137 / 152 122 / 137
Ruohosilpun keräin
Tyyppinumero, L = maan tasalle kippaava       
H = korkealle kippaava

580L tai 580H 580L tai 580H 580L tai 580H Vaihtoehdot: maahan tai 
korkealle kippaava

Silppusäiliön tilavuus, litraa 600 600 600 Maahan kippaava 570 
Korkealle kippaava 650

Korkealle kippaava, suurin nostokorkeus, 
mm

1.800 1.800 1.800 2.037

Mitat
Pituus, mm 1.905 1.905 1.905 Maahan kippaava 3.382  

Korkealle kippaava 3.449
Korkeus ilman turvaohjaamoa, mm 1.300 1.300 1.300  –
Paino ilman polttoainetta ja 
ruohonleikkuria, kg

430 451 470 Maahan kippaava 784 
Korkealle kippaava 976

Leveys ilman ruohonleikkuria 1.194 1.194 1.194 Maahan kippaava 1.180  
Korkealle kippaava 1.180

Korkeus, mm 1.346 1.346 1.346 Maahan kippaava 1.326 
Korkealle kippaava 1.533

Maavara, cm 18 18 18 14,5
Akseliväli, mm 1.385 1.385 1.415 1.470
Eturenkaat 18 × 8.50-8 18 × 7.0-8 18 × 8.50-10 18 × 8.5-8
Takarenkaat 26 × 12.00-12 26 × 10.50-12 26 × 12.00-12 26 × 12-12

Tämä esite on koottu kansainväliseen käyttöön suunnitellusta aineistosta. 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. 

Diesel-moottorilliset puutarhatraktorit ruohonleikkureina
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Leikattavan nurmikon pinta-ala on ratkaiseva tekijä ajoleikkuria 
valittaessa. 
Kun nurmikon pinta-ala on 5.000 m² kahden puolen, sopivin 
kiinteistötraktori-perustainen leikkuri löytyy viereisellä sivulla 
esitellyistä kolmesta mallista. Ne ovat uudenaikaisia, hydros-
taattisella ajovoimansiirrolla varustettuja työvälineitä, jotka 
sopivat ruohonleikkuun lisäksi moniin muihin omakotitontilla 
tai taloyhtiössä esiintyviin töihin. 

Pienet kiinteistötraktorit ruohonleikkureina
Kiinteistötraktori on monikäyttöinen työkone

Monikäyttöinen
Kiinteistötraktorin perusvarustuksesta riippuen sitä voidaan 
käyttää hyvin monipuolisesti. Edistyksellisimmissä versioissa on 
etunostolaite ja etuvoimanotto, mikä mahdollistaa esimerkiksi 
lumilingon, puskulevyn ja pyörivän harjan käytön. Vetokouk-
kuun voi kytkeä perävaunun. Takanostolaitteeseen voidaan 
kiinnittää esimerkiksi erilaisia työkoneita puutarhanhoitoon.

Hydrostaattinen ajovoimansiirto
Kaikissa kiinteistötraktoreissa ajonopeutta ja -suuntaa 
hallitaan kahdella ajopolkimella, joista toinen on eteen ajolle ja 
toinen peruutukselle. Vaihteita ei ole lainkaan, vaan polkimen 
painallus vaikuttaa hydrauliikkaöljyn virtaamaan, joka säätelee 
ajonopeutta ja vetotehoa. 3R-mallista on saatavana myös 
suunnanvaihdin-vaihteistolla varustettu versio.

Pyydä John Deere 
-myyjältäsi tarkempia 
tietoja ja tuotekohtaista 
materiaalia sinua kiinnos-
tavista koneista.Lisätie-
toa löydät myös netistä 

.Agrimarket.  
> Koneet > Ympäristön-
hoito > Ruohonleikkurit

Pienet kiinteistötraktorit ruohonleikkureina
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Paino 1.400 kg / 1.700 kgPaino 805 kg / 1.005 kg ; 915 kg / 1.015 kg

Vetokyky tasamaalla 4.000 kgVetokyky tasamaalla 2.000 kg

Nostolaitteen nostokyky 1.148 kgNostolaitteen nostokyky 525 kg

Keskikokoinen runkoPieni runko

AutoConnect-leikkuupöytä-vaihtoehdot 
– 152 cm 
– 183 cm

Leikkuupöytä-vaihtoehdot, manuaal. kiinn. 
– 2025R: 137 cm 
– 2025R: 157 cm 
– 2027R, 2032R: 157 cm

AutoConnect-leikkuupöytä -vaihtoehdot 
– 137 cm 
– 152 cm

3R-sarja2R-sarja
Teho mallista riippuen 32.4 – 44.6 (3 mallia)Teho mallista riippuen 24 – 31.4 hv (3 mallia)

Hydrostaattinen eHydro-ajovoimansiirtoHydrostaattinen eHydro-ajovoimansiirto

Teho 25,2hv

Hydrostaattinen ajovoimansiirto

Paino 700 kg / 850 kg

1026R

Vetokyky tasamaalla 1.370 kg

Nostolaitteen nostokyky 525 kg

Pieni runko

AutoConnect-leikkuupöytä
Ruohonleikkurin AutoConnect-leikkuupöytä on nimensä mukaisesti automaattinen. Aja varovaisesti traktorin etupyörät 
leikkuupöydän yli ja pysäytä, kun kuulet kaksi metallin kilahdusta. Tällöin asennusvivusto on kytkenyt leikkurin voimansiirron 
automaattisesti käyttöasentoon. Nopeaa ja siistiä! Saatavana 1026R- ja 3R-malleihin.

Ruohosilpun keräin (lisävaruste)

Puutarhatraktori-perustaisiin ruohonleikkureihin on saatavana 
ruohosilpun keruusäiliö. Suuritehoinen puhallin imee silpun 
leikkuupöydältä ja sinkoaa materiaalin suurella voimalla 
keruusäiliöön. Nurmikko siistiytyy edustuskuntoon kerta-ajolla.

Turvaohjaamo 
Turvaohjaamo suojaa kuljettajaa sään oikuilta. Työskentely ei 
rasita kuljettajaa, hän pysyy vireänä ja työskentelee tuottavasti 
aamusta iltaan kelistä riippumatta.

Pienet kiinteistötraktorit ruohonleikkureina
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Miten olisi isompi 
kiinteistötraktori?
 
 
Hienojen ja tehokkaiden ammattikäyttöön 
tarkoitettujen ajettavien ruohonleikkureiden 
ohella John Deere valmistaa myös hyvin 
uudenaikaisia kiinteistötraktoreita. Juuri niitä 
monet tämän esitteen kohderyhmään kuulu-
vista asiakkaista tarvitsevat päivittäisessä 
työssään. 
Kaupunkien puisto-osastot, kiinteistöyhtiöt, 
seurakunnat ja teollisuuslaitokset hallinnoivat 
suuria kiinteistöjä, joiden kunnossa- ja puh-
taanapitoon tarvitaan isompia kiinteistötrak-
toreita. 
Kelta-vihreät työkoneet ovat ilahduttavan 
yleisiä urheilukentillä, kaduilla, piha-alueilla ja 
puistoissa. Ne ovat monikäyttöisiä, luotettavia, 
kestäviä ja käyttökustannuksiltaan edullisia.
Koneiden maahantuoja on Hankkija Oy. 
Markkinoinnista sekä myynnin jälkeisestä 
tuesta vastaa koko maan laajuinen Agrimar-
ket-verkosto.
Tervetuloa taloon, kun haluat lisätietoa 
ammattikäyttöön tarkoitetuista ruohonleikku-
reista tai kiinteistö- ja puutarhatraktoreista! 
Mallisto esitellään myös nettisivuillamme 

A rimarket   Koneet  
Golfkoneet / Ympäristönhoito.
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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. John Deeren 
kelta-vihreä väri, loikkaava peura -symboli ja JOHN DEERE -nimi ovat Deere & Companyn tavaramerkkejä.


