
John Deere fűnyírótraktorok a házi kertekbe és nagyobb területekre.
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 Felszántottunk már több millió hektárt.

                           1837-ben, John Deere, egy fiatal amerikai patkolókovács  

                       forradalmasította a gazdálkodás módját a világ első, kereskedelmi  

sikert jelentő öntisztuló ekéjének tökéletesítésével. Ma a John Deere egyike a világ 

vezető, prémium minőségű mezőgazdasági gépek gyártóinak. Mit jelent ez Önnek? 

Ha képesek vagyunk magas minőségű mezőgazdasági gépek gyártására, akkor 

rendelkezünk kis gépek építéséhez szükséges szaktudással is.

Betakarítottunk már több ezer tonna terményt

Amikor azt mondjuk, hogy a traktoraink a szántóföldeken már bizonyítottak, akkor ezt 

a vevőink is visszaigazolják. A több mint 170 év alatt gyártottunk mindent a 

kombájnoktól, önjáró szecskázóktól kezdve a vetőgépekig és a szálastakarmány 

betakarító gépekig. A legjobb gépek kifejlesztése érdekében egy évszázadon át 

tanulmányoztuk a növények növekedését és termesztését.

És lenyírtunk több mint 10000 golfpályát

1986-ban a tapasztalatunkat egy lépéssel tovább vittük. Elkezdtünk fűnyíró gépeket, 

univerzális szállító járműveket, talajlevegőztető gépeket és egyéb talajápoló gépeket 

gyártani. Ma mi vagyunk a vezető erő a pázsit és a gyeptalajápoló gépek iparágban. 

Ez választ ad a kérdésre, ha a profik ránk bízzák a pázsitjukatt, Ön miért ne tenné.

Minden, ami az Ön pázsitját gondozza.

Több mint 170 év szántóföldi tapasztalat kellett egy olyan jó fűnyíró gép építéséhez, 

melyet Ön kísér, vagy amelyen Ön ül. Ehhez folyamatos fejlesztés kell. Ez az, amiért 

a John Deere naponta egymillió dollárt költ a kutatásra és fejlesztésre. Évente a 

szabadalmak százaival jelenünk meg és ez mind hasznos a gépeinket használóknak. 

Mielőtt kitalálná, mit vár egy fűnyíró géptől, javasoljuk, hogy nagyon alaposan 

figyeljen egy dologra – mi van benne.
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Támasz, amikor 
leginkább 
szüksége van rá
Az Ön John Deere kereskedője, mintha az 
Ön saját személyi pázsitápoló partnere lenne

Házhozszállítás

Az Ön gépét összeszerelve, fűnyírásra kész állapotban szállítjuk 

a bejárati ajtaja elé. Szakszerű, személyre szóló tanácsokat kap, 

hogy hogyan üzemeltesse a gépét biztonságosan, és hogyan 

kaphatja a legtöbbet a vásárolt terméktől.

Az alkatrész-ellátás rendkívüli

A John Deere 300000 különböző alkatrészt tart raktáron, hogy ne 

kelljen állnia a munkával. Rengeteg alkatrész órákon belül 

elérhető, köszönhetően a számítógépes FLASH alkatrész-követő 

rendszerének, mely napi 24 órában, a hét minden napján fogadja 

a rendeléseket.

Szaktudás és tanfolyam a John Deere 
alapszabálya

Minden kereskedőnk szakmailag ki van képezve, gyári 

támogatással rendelkezik és el van látva speciális diagnosztikai 

szerszámokkal, hogy az Ön John Deere gépe a következő években 

is úgy dolgozzon, mintha új lenne. Akár a gép karbantartásával, 

akár a gép üzemeltetésével kapcsolatban van kérdése, keresse fel 

a helyi kereskedőnket telefonon, vagy akár személyesen is.
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Egy John Deere 
biztosan megfelel Önnek
Akár az első John Deere fűnyíró gépét keresi, akár magasabb szintre 

akar lépni, van olyan gépünk, ami megfelel Önnek. A ráülős gépektől 

egészen az X700 sorozatú fűnyíró és kerti traktorokig minden az Ön 

rendelkezésére áll. Hívja fel a kereskedőnket és találja meg azt a 

John Deere gépet, mely megfelel Önnek.

HÁZ KÖRÜLI, ÉS NAGYOBB TERÜLETEKRE VALÓ PÁZSITÁPOLÓ GÉPEK

CR és LR sorozat 

Nyírja le és gyűjtse össze a füvet kényelmesen a könnyen kezel-

hető CR típusú ráülős fűnyírókkal vagy az LR szériájú traktorok-

kal. A CR ráülős fűnyírók nagyszerű rálátást biztosítanak az előtte 

lévő területre, és elérhetők fogaskerekes és automata hajtással 

is. Az LR traktor a 102 cm-es munkaszélességével és az új, 

 kettős deréktámasszal rendelkező ülésével a kerti munka nem 

csak rekordidő alatt, hanem kényelmesen is végezhető.

X100 sorozat

A következő lépés a tartósságban felfelé ez a remek traktorsoro-

zat. Az X100 sorozatú traktorok teljesen hegesztett, masszív acél-

vázzal rendelkeznek. A Comfort sorozatú kivitel (az X120 és az 

X140 modelleken) magas deréktámaszú üléssel és puha fogású 

kormánykerékkel van felszerelve, azért hogy a gépen ülő még 

kényelmesebben, még nagyobb örömmel gondozhassa a kertjét. 

A nagyméretű, 230 liter űrtartalmú fűgyűjtő zsák rengeteg füvet 

képes tárolni.
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X300 sorozat 

Ha Ön manőverező képességben még többet szeretne, akkor az X300 

sorozat minden szempontból megfelelő lehet. Az X304 összkerék 

 kormányzású modell mindössze 23 cm átmérőjű vágatlan kört hagy. 

A kétpedálos menetsebesség és menetirányvezérlés és a menettartó 

automatika a manővezerést könnyűvé és egyszerűvé teszik. A nagy 

 teherbírású, hegesztett traktoralváz és az iTorque V-twin – kéthengeres, 

nyomóolajozású és szürt kenési rendszerű,négyütemű – benzinmotor 

 biztosítja, hogy ezek a traktorok hosszú ideig üzemben fognak maradni.

X500 sorozat

Azok számára, akik sokat kérdeznek a fűnyíró traktorról, az X540 lehet a 

tökéletes válasz. Ez az a traktor, mely kezelni képes sok, a pázsittal 

 kapcsolatos kihívást. A hátsó hajtott kerekek differenciálzárja biztosítja, 

hogy a hátsó kerekek nem fognak megcsúszni a vizes-lejtős fűfelületen 

sem és a széles nyomtáv a haladást stabillá és simává teszi még 

nagyobb buckákon keresztül is. S habár az X540 egy keményen 

 dolgozó gép, a hidraulikus szervokormányzás és a magas háttámlás 

ülés eredményeként a kezelőnek mégis könnyű dolga van.

X700 sorozat

A nagy fűfelületek már komoly alaptraktort igényelnek. Az X700-as 

 sorozatú traktorok a professzionális-vállalkozói alkalmazásokban is 

 megállják a helyüket. Az erős-takarékos dieselmotor, a 137 vagy  

157 cm-es parkfűkasza, az opcióként rendelhető első és hátsó erőleadó 

tengely, az első és hátsó munkaeszköz felfüggesztő az X740 / X748-as 

traktort igazi professzionális géppé varázsolja.
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Mindenki pázsitja más. Ez az, amiért a 

John Deere többféle fűnyírási módszert tud 

ajánlani. Akár mulcsol, vagy összegyűjti a 

füvet, akár kifújja, van fűnyíró gép az Ön 

számára. És nem számít, hogy melyiket 

választja. A John Deere szakszerűen 

 megtervezett kaszái biztosítják, hogy az Ön 

pázsitja tiszta, egyenletes vágást és ápolt 

megjelenést mutasson.

Mindent  
tudunk a fűnyírásról.

Az Edge Xtra fűvágó rendszer ▶

Összpontosítson a kerti munkákra. A magas fűnek nincs esélye. Minden új 

John Deere ráülős fűnyíró* az Edge Cutting rendszerrel van felszerelve.  

A mély kaszaház kiváló fűemelő képességével biztosítja a kitűnő, egyenletes 

vágási felületet. A kaszaház áramvonalas, sima alja megakadályozza a fű 

lerakódását a kaszában és a kasza egyenletesen teríti szét a levágott füvet. 

A kések átfedése megbízható, egyenletes vágást nyújt mindig, amikor füvet 

nyír. A kasza visszahajlított alsóéle rendkívüli merevséget biztosít és védel-

met ad. Az iparágban ritka kétlépcsős festési eljárás extra védelmet biztosít 

a rozsdával szemben. A nagy teljesítményű, hatalmas fűkidobó nyílás 

egyenletes fűterítést végez. 

*A hátulra szerelt motorral rendelkező ráülős fűnyíró gépeket nem az Edge Cutting 
 rendszerrel szállítják. 

Az Edge Xtra  
mulcsvágó rendszer ▶

Amikor egy John Deere mulcsolókaszás fűnyíróval dolgozik, akkor az Önnek 

jelentős időmegtakarítást jelent. Az Edge Xtra mulcsvágó rendszer visszajut-

tatja a levágott fűdarabokat a pázsitba, szükségtelenné téve a levágott fű 

kezelésével kapcsolatos kellemetlenségeket és csökkentve a műtrágyázás 

költségeit. Az egyedülálló fűterelők kiszerelhetők, hogy magas fűben a 

nagyobb fűszálakat is ki tudja fújni. A fűfelületen alig fogja észrevenni a 

különbséget a mulcsolás és a gyűjtés között. Az időspórolás a mulcsolásnak 

nem az egyetlen előnye. Az apróra vágott fű nagyszerű nitrogénforrást jelent 

a pázsit számára, Önnek pedig lényegében ingyenes tápanyagutánpótlást 

és szebb pázsitot eredményez.

AZ EDGE XTRA fűVÁGÓ RENDSZEREK
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A speciális mulchkasza hátulján lévő két 
anyagterelő lecserélése lehetővé teszi 
sűrű fű esetén a többlet kiszórását. 
A terelő kinyitásához szerszám nem 
szükséges. Az anyagterelők felszerelése 
a kaszaházhoz van kialakítva. 

A kaszaház alja áramvonalas alakú, 
mentes minden akadálytól, hogy 
 biztosítsa a fűdarabok sima áramlását 
és a minimumra csökkentse a fű 
 lerakódását.

A fűkidobó cső nélküli kialakítás 
lehetővé teszi mindkét oldalon a 
szélnyírást és csökkenti a tárolási 
helyigényt.

A kaszaszerkezet a traktor alatt el 
van fordítva (a menetirányhoz kép-
est 90°-nál kisebb szögben), ezáltal 
biztosított a kések vágási átfedése, 
és a kések egyszerű ékszíjjal való 
meghajtási lehetősége. Nincs foga-
zott szíj!

      THE

CUTTING SYSTEM

A mély kaszaház kialakítás a vágás előtt 
felemeli a füvet a tisztább vágásért és  
szebb felületért. A kaszaház sima áram-
vonalas alja megakadályozza a fű lerakó-
dását és egyenletesen teríti szét a levá-
gott füvet.

A kaszaház állítható magasságú 
kerekei megakadályozzák egyenet-
len talajon a „skalpolást“.

A visszaperemezett kaszaalja rendkívüli 
merevséget és védelmet ad az esetleges 
ütközésekkor is. Az iparágban ritka kétlép-
csős festési eljárás extra védelmet biztosít a 
rozsdával szemben. 

Könnyen lehet váltani az oldalra 
fújás, a mulcsolás és a fűgyűjtés 
között.
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Élvezze a kiemelkedő rálátást tagolt területen a gép előtti részre a 
hátul kidobós ráülős fűnyíró gépeken.

Nagyszerű kezdet:  
az Ön első ráülős fűnyíró 
gépéhez vagy traktorához.
A mi hátul kidobós ráülős fűnyíró gépeinkkel és traktorainkkal a fű gyűjtése soha nem volt 

könnyebb vagy megfizethetőbb. Minden fűgyűjtő könnyen üríthető a vezetőülés elhagyása 

nélkül. Választhat a ráülős fűnyírókat 170 literes, vagy fűnyírótraktorokat 250, vagy 300 literes 

fűgyűjtővel. Válasszon az Ön sebességének megfelelő modellt, próbálja ki az 5 fokozatú, 

sebességváltós, vagy a kézzel, illetve lábbal vezérelhető fokozatmentes – automata hajtóművel 

rendelkező modelleket. 

CR ÉS LR SOROZAT A HÁZI KERTEKBE

A fűnyíró traktoraink automata vezérlő 
pedáljai lehetővé teszi Önnek a könnyű  
sebességváltoztatást és irányváltást kap-
csolás nélkül.

Új, elektromos késkuplung az LR sorozaton
Kapcsolja be a kaszakéseket kényelmesen. A kapcsoló könnyen 
elérhetően van elhelyezve a kezelőpulton az ujjheggyel végezhető 
gyors, könnyű és pontos kezelés érdekében.
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ÉS LR SOROZAT A HÁZI KERTEKBE

Komfortos új ülés. Élvezze a kimagasló kényelmet a 
kétállású deréktámasszal rendelkező magas támlás amikor füvet nyír. A munkáját gyorsabbá és könnyebbé 

teszi.

A nagynyomatékú John Deere márkajelzésű motorok 
elegendően nagy teljesítményt biztosítanak magas fűben 
és egyéb, nehéz körülmények között is. 

CR 

ülésben helyet foglalva.

A 300 literes fűgyűjtővel kevesebbszer kell megállnia, 
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A megfelelő traktor a megfelelő helyen

X100 SOROZAT A HÁZI KERTEKBE
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Ne engedje, hogy a költségvetése útjába álljon egy olyan 

minőségi fűnyíró gép megvásárlásának, amilyenre Önnek 

szüksége van. Vásároljon egy X110-es traktort, amely kiállja 

az idő próbáját. A tartósság jellemzői a teljesen hegesztett, 

robosztus acélváz, az öntöttvas mellső híd és a teljesen zárt, 

az UV sugaraknak ellenálló motorháztető. Természetesen, 

a traktorokat nem csak azért gyártják, hogy tovább tartsanak; 

kifejezetten arra készülnek, hogy keményen dolgozzanak. 

Ezért a John Deere motorok erősebb főtengellyel rendelkez-

nek a keményebb munkákhoz és a motorok hosszú élettarta-

mához. A kemény munka nem egyenlő a kemény utazással, 

a legtöbb modell a Comfort sorozat jellemzőivel rendelkezik, 

mint például az állítható deréktámaszú rugókkal alátámasztott 

ülések és a puha fogású kormánykerekek a kényelmes 

 használatért.

Munka közben is pihenjen! A prémium kivitelű 
magas támlás ülés az X120 és az X140 modelle-
ken a maximális komfort érdekében állítható 
deréktámasszal rendelkezik, előre – hátra egy-
szerűen szerszám nélkül állítható ülésrugók 
fokozzák a kényelmet.

Indítson! A könnyen indítható V-Twin (kéthenge-
res V-motor) motor a John Deere egyedülálló 
 erősebb főtengelyével rendelkezik a hosszabb 
motorélettartamért.

Trágyázzon a fűnyírással egy menetben! Állítsa át 
a fűnyírót mulcsolásra. Nincs szükség szerszám-
ra, hogy az alapfelszerelésként kapható mulcs 
burkolatokat felszerelje.

Szedje fel a füvet és haladjon! 
Gyűjtse össze a levágott füvet az összes  
X110-as modellhez kapható 230 literes 
fűgyűjtővel.

A megfelelő traktor a megfelelő helyen
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Kezeljen minden ívet!
                        A John Deere X304-es sorozatú traktorok felülmúlhatatlan  

                    manőverező képességet kínálnak. Hogyan? Minden kerék  

                kormányzott – a mellső és a hátsó kerekek is fordulnak. A páratlan  

            összkerék-kormányzásunk időt takarít meg Önnek a hagyományos  

         gépekhez képest. Ehhez adja még hozzá a figyelemre méltó TwinTouch 

rendszerű kétpedálos menetsebesség és menetirány vezérlőt, sebességtartó funk-

ciót, a pontos kormányzási geometriát, és megkapja az egyik legrugalmasabb, 

legkönnyebben irányítható traktort, melyet megvehet. És ez a fürge csoda, 

 a hegesztett acélváznak köszönhetően roppantul tartós is, így szinte mindennel 

megbirkózik, ami a fűnyírás közben az útjába kerül. 

X300 SOROZAT

•  a 38 cm magas, alul nyitott, ezáltal szellőző 
háttámlájú ülés jóval komfortosabb és hűvö-
sebb az eddigieknél, még a legnagyobb 
melegben, és az egyenetlenebb terepen is 
kényelmes

•  a kaszahajtás bekapcsolása kimondottan 
egyszerű és könnyű, mert csak egy gombot 
kell felhúzni, és a lágy indítást eredményező 
elektromágneses kuplung máris működteti a 
kaszakéseket

•  az automata – fokozatmentesen változtatha-
tó sebességű hajtást nagyon egyszerűen és 
könnyen lehet működtetni a gépen ülő jobb 
lábánál lévő 2 db pedállal. Az egyik pedállal 
az előrehaladást, a másikkal a hátrameneti 
sebességet lehet nagyon finoman változtatni, 
s közben a gépkezelő sarka kényelmesen 
pihen a lábtartón.

•  a X 304-es típus esetében a négykerék-
 kormányzás – mely ebben a kategóriában 
egyedüli a piacon – nagyon könnyűvé teszi a 
fák, a bokrok gyors körbekaszálását, mert a 
kasza vágási sugara mindössze 23 cm

Az X 320-as típusban levő 22 LE-s „V“ elrendezésű, kéthen-
geres, léghűtéses nagy nyomatékú négyütemű, nyomóolajo-
zású és csereszűrő patronos John Deere benzinmotor rend-
kívüli teljesítményt, könnyű indítást és sima járást biztosít.
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Az iTorque Power System = nagyobb teljesítmény 
és hosszabb élettartam! Kérjük hajtsa fel a motor-
háztetőt, és fedezze fel a csendes és alacsony 
 vibrációval működő kéthengeres motorkialakítást. 
A mi V-elrendezésű konstrukciónk az óriási 
 hűtőlevegő árammal egyenletesebb és hidegebb 
motorműködést, és ezáltal hosszú motorélettarta-
mot eredményez.

Levegőáram

A mi általunk kifejlesztett EDGE típusú mulcskasza egyedülállóan jól 
 felaprítja, és fűszálak közé egyenletesen szétteríti a levágott fűszálakat. 
A jobb- és baloldalon levő fűterelők egyszerűen – szerszám nélkül – 
levehetőek, és ezáltal megnyílik az út a nagyobbra nőtt fű levágásakor 
keletkező fűmennyiségnek a kasza mögé történő kifúvásához.
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A legjobb módja a fű gyűjtésének

A TurboStar – fűgyűjtőrendszer  a fűkaszára konstruált fűdobó 
szerkezettel nagy erővel továbbítja a levágott füvet a gyűjtőbe, 
akkor is ha nedves, akkor is ha nagy a fű amit vágni kell.

Ha megtelt a fűgyűjtő, akkor azt azonnal észreveszi, mert 
egy nyomásérzékelő elektromos rendszer a kaszahajtást 
azonnal leállítja. Ezért itt nem fordulhat elő, hogy eltömődik 
a kaszáház.

A fűnyírási magasság állítása ezzel a forgatógombbal egysze-
rűen és gyorsan lehetséges 3 és 10 cm között, akár 6 mm-es 
fokozatokban is. A gomb közepéből kivehető sárga színű 
kaszaszintezővel a kasza beállítása egyedülállóan precízen 
elvégezhető, így az Ön pázsitja egyenletesen szép zöld lesz.

X300R 
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Azoknak, akik a lehető legtisztább pázsitot szeretnék, az X300R-típusú fűnyíró traktort 

ajánljuk. Kívülről az X300R hátsó fűgyűjtő egységén nem látszik semmi különleges,  

de ha alápillantunk a traktornak, akkor rögtön észrevesszük a szabadalmaztatott 

TurboStar fűgyűjtő rendszert. Ez a kaszára konstruált ventilátor húzza ki az anyagot 

(leveleket, fűdarabokat, stb.) a kaszaház alól és fújja nagy erővel tovább a hátsó fűgyűjtő 

tartályba. Az eredmény kevesebb dugulás a kaszaháznál (különösen nedves időben) és 

több összegyűjtött anyag. A TurboStar rendszer segít megnövelni azt az időt, amikor füvet 

nyírhat. A TurboStar-ban lévő ventilátor tulajdonképpen belesűríti az anyagot a tartályba. 

Így a gyűjtőrész több anyagot képes tárolni, mintha csak a szokásos módon csak a 

kaszakések fűdobó hatását használnánk a kaszától a gyűjtőig történő továbbításra. 

Amikor a tartály tele van, a dugulás elkerülése érdekében az X300R egy 

nyomásszenzorral rendelkezik, ami kikapcsolja a kaszát. 

A legjobb módja a fű gyűjtésének

Az X300R típusban levő 17 LE-s léghűtéses, V-elrendezésű 
kéthengeres négyütemű benzinmotor a nyomásos rendszerű 
kenéssel, az olajcserekor cserélendő olajszűrővel egy extra 
teljesítményt ad ennek a traktornak, és mindezt sok-sok évig 
biztosítja.

A mulcsoló fűnyíráshoz az X300R kaszájához un. mulcsdugó 
és mulcskés készlet is rendelhető. A dugó lezárja a kaszaház 
alján lévő nyílást, így az anyag nem tud a ventilátorba kerül-
ni. A mulcskés fűnyíráskor és fűgyűjtéskor is használható.

Ha nem akarjuk összegyűjteni a levágott füvet, akkor ezt a 
könnyen felkapcsolható fűterelőt is érdemes megrendelni, 
ez a fűgyűjtő helyére kerül ilyenkor. Ez a fűterítő a traktor 
mögött egyenletesen szétteríti a levágott füvet.

Ez a beépített ventilátor kihúzza az anyagot (a leveleket, a 
fűdarabokat, stb.) a kaszaház alól, majd nagy erővel hátra-
fújja a fűgyűjtő tartályba. Az eredmény: kevesebb dugulás a 
kaszaháznál (különösen nedves időben) és több összegyűj-
tött anyag.
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Mindent tud, amit kell
Ezzel a fűnyíró traktorral nagyon könnyű arra mennie, amerre éppen a fűnyírás 

kívánja, mert a hidraulikus szervokormánnyal, a kategóriájában kimagaslóan nagy 

átmérőjű – 61 cm-es – hátsó kerekekkel ez a traktor szinte minden akadályt 

legyőz, amely a nyírandó fűfelületeken előfordulhat. Ez a traktor lejtős, füves 

területeket is könnyen legyőzi, mert a hátsókerekek hajtását összezáró 

differenciálzár megakadályozza a kerekek kipörgését, a széles nyomtáv a lejtőkön 

is jó stabilitást eredményez. Mint mindegyik John Deere fűnyírótraktor az X540-es 

is rendelkezik egy nagyszerű kaszaszintező idomszerrel, és így akár a 137 cm-es 

kaszával is szép egyenletes vágási felület lesz az eredmény. A hidraulikus 

kaszakiemelő, a kényelmes magas háttámlájú ülés jelentősen növeli az Ön fűnyírási 

teljesítményét is. A teljesen hegesztett alvázszerkezet, a robosztus hidrosztatikus 

hajtómű, a csendes vízhűtéses 26 LE-s benzinmotor mind mind a tartósságot 

szolgálja. Kérjük adja össze mindezeket, és látni fogja, hogy az X500-as sorozat 

miért megy el gyakorlatilag mindenhová, és áll minden a piacon megtalálható 

fűnyírótraktor előtt.

X500 SOROZAT

A teljesen hegesztett 3 mm vastag acéllemez alváz, 
az öntöttvas mellső híd a 19 mm-es átmérőjű kor-
mányrudakkal egy nagyon nagy tartósságot biztosít 
a gépnek.

Az X534-es változat egyedülálló 4 kerék kormányzással rendelke-
zik, mely maximális manőverező képességet és mindössze 33 cm 
átmérőjű vágókört biztosít a 137 cm-es kaszával. A rásegítős 
 hidraulikus kormányzás itt is alapfelszerelés. 
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Az iTorque Power Systems konstrukciójú 26 LE-s V-elrende-
zésű, kéthengeres folyadékhűtésű, személygépkocsi kenési 
rendszerű, csereszűrőpatronos négyütemű benzinmotor 
rendkívül erős, csendes és hosszú élettartamú. Az óriási felü-
letű kettős légszűrőrendszer porosabb környezetben is biz-
tonságos védelmet biztosít a motornak.

A színjelölésú kezelőszervek a könnyű elérhetőség érdekében 
kényelmesen vannak elhelyezve. A kasza hidraulikus emelés-
vezérlése is a műszerfalon kapott helyet a gyors, könnyű és 
szinte egy ujjal végezhető ki- és bekapcsolás érdekében. 

A John Deere kaszaszintező idomszerrel egyszerűen beállít-
ható a helyes kaszaállás, és ez a jó beállítás szép vágási 
felületet eredményez. A kaszán levő 4 db kerék nemcsak a 
skalpolást előzi meg, de nagyon megkönnyíti a kasza kihú-
zását a traktor alól.
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Fedezze fel az összes lehetőséget.

X700 SOROZAT
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A John Deere megtervezte és megalkotta a legjobb traktort a 

világon. Az X700 sorozatban benne van az összes John Deere 

tapasztalat és tudás. Kényelem az ujjainál, teljesítmény a 

mozdulataira, ez a sorozat mindent tartalmaz, ami nagyszerű 

a John Deere-ban szó szerint. Az X700 sorozat gyakorlatilag 

minden olyan lehetséges opciót, majdnem mindenféle 

tulajdonságot és minden csodálatos előnyt kínál, mely a 

John Deere-t John Deere-rá teszi. Ezek között vannak nagy 

dolgok – mint például az elektronikus üzemanyag 

befecskendezés és nagyobb kaszák, és ezek között vannak 

kis dolgok – csillogó ötletek, mint például a halogén 

fényszórók és a hátsó tolatólámpák. Ez egy találékony 

keveréke az Ön komfortjának (nagyobb lábtér) és az Ön 

kényelmének (ujjal vezérelhető munkaeszközök kettős 

hidraulikavezérléssel) egy gépben. De csak egy módja van, 

hogy valóban megtapasztalja, hogy miben különbözik ez a 

hihetetlen traktor. Jöjjön el a legközelebbi John Deere 

kereskedésbe és üljön fel egyre. Látni – érezni fogja, hogy mi 

mindent kap ahhoz a nagyszerű érzéshez, hogy a világ 

legjobb fűnyíró traktorán ül.

Az Edge Xtra Cutting System: az extra nagy – 
157 cm-es – vágószélességű park-fűkasza az 
X740/748-as traktorral óriási fűnyírási teljesít-
ményre képes. Ez a kasza akár 13 cm-es vágási 
magasságig is beállítható, és ezt más gyártmá-
nyok nem igen érik el.

iTorque motorok=könnyű indíthatóság+nagy 
teljesítmény+kedvező üzemanyagfogyasztás. 
Elektromos üzemanyag befecskendezés az  
X700-as modelleken a könnyebb indíthatóságért 
és a nagyobb teljesítményért, kevesebb 
 károsanyag kibocsátás mellett.

•  Az X740/748-as gépek alváza vastag (4,6 mm-es) acéllemezből 
hegesztett erős keretszerkezet, mely e gépekre kapcsolható 
nehéz munkaeszközök terhelését is könnyen elviseli. Az öntött 
acél első hidak a legnehezebb terepen és a hóeltakarításban is 
helytállnak.

•  Az X748-as első kerekei is hajtottak, és ez biztonsággal nagy 
vonó- és tolóerőt eredményez a nehéz terepen és a hóeltakarí-
táskor is.

•  A traktor alatti fűkaszák erős kardántengellyel vannak meghajt-
va, s a rendelhető első és hátsó munkaeszköz meghajtó tenge-
lyek maximálisan átviszik az erős dieselmotor teljesítményét a 
traktorra kapcsolható hómaróra, talajmaróra vagy mulcsolós-
lengőkaros fűkaszára is.

•  A hidraulikus szervokormány nemcsak könnyen forgatható, de a 
kormányoszlop dönthetőségével a legkényelmesebb helyzetbe is 
beállítható, és ez alapfelszereltség

•  Az X740/748-as széria alapfelszereltségben 2 pár – kettős 
működésű – munkaeszköz működtető hidraulikával rendelkezik, 
és ez opciósan kiegészíthető első és hátsó kivezetésekkel.

Emelje magasra a fűgyűjtési teljesítményt egy 
600 literes szívóturbinás rendszerű fűgyűjtővel. 
Ez összegyűjti nemcsak a füvet, hanem a nedves 
faleveleket is, sőt a kaszálással egy menetben a 
parkot ki is takarítja.
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Fa, növények és a parkosítás anyagainak szállítását végezze szállí-
tó pótkocsival. A billenthető platóval és a leszerelhető hátfallal a 
fel- és lerakodás gyorsan és könnyen elvégezhető. 

Kapcsolja fel
Akár rakodik, akár csak a pázsitot ápolja, a keményen dolgozó John Deere munkaeszközök a 

pázsitápolási és tereprendezési munkákat könnyebbé teszik az ön számára. A szállító kocsitól a 

3 zsákos fűdobós fűgyűjtőig a minőségi munkaeszközök teljes sora rendelkezésre áll. A teljes 

részletességű munkaeszköz választékról mindig kérdezze meg az Ön John Deere kereskedőjét!

MUNKAESZKÖZÖK

LR135 LR175 X110 X120 X140 X300 X304 X320 X300R X534 X540 X740 X748 
4WD

Mellső tolólap 1,12 m (44•) • • • •
1,22 m (48•) • •
1,25 m (49•) • • • • • • • • • • •
1,37 m (54•) • •

Szállíító kocsik 13 (500 kg) • • • • •
18 (750 kg) • •

Seorőkefe 1,2 m (47•) • • • • • • • • • • •
1,52 m (60•) • •

Hátsó fűgyűjtő 250 liter, 2 zsák • • • • • • • •
500 Iiter, 3 zsák • • • •

MCS 580H és 580L (600 liter) • •
Homlokrakodó 45  
(1,22 m/48• kanállal) • •
Mellső ütköző • • • • • • •
Mellső bozótrács • • • • • •
Keréklánc • • • • • • • • • • •

          MUNKAESZKÖZÖK                  FŰNYÍRÓ GÉP MODELLEK

táBLázAt

Amikor tolni kell, a mellső tolólap tisztázza az utat. A nagyobb 
kényelemért a tolólapok a kezelő ülésből emelhetők, süllyeszthe-
tők és a legkedvezőbb munkaszögbe beállíthatók. 

Mellső tolólapok Szállító pótkocsik

1,12 m (44•) 
1,22 m (48•) 
1,25 m (49•)
1,37 m (54•)

JD 13  
(500 kg terhelhetőséggel) 
JD 18  
(750 kg terhelhetőséggel)
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Élvezze a gyorskapcsolós kivitelt, mely lehetővé teszi a fel- és 
lekapcsolást kevesebb, mint 5 perc alatt. Az első felszerelés után 
többé nincs szükség szerszámra; a tartó bakok a traktoron 
maradhatnak.

Seperje tisztára a felületet a szennyeződéstől és a könnyű hótól 
a kettős kefével rendelkező seprővel. A könnyen fel/leszerelhető 
szemétgyűjtő tartály semmit nem hagy hátra már az első menet 
után sem. A seprű a vezető ülésből szögben állítható, emelhető 
és süllyeszthető.

Seprőgépek

1,2 m (47•) 
1,52 m (60•)

Rakodó 45  
(1,22 m-es/ 
48• kanállal)

Rakodók Bozótrács 

A bozótrács és az ütköző egyedi megjelenést kölcsönöz 
a traktornak és védi a traktor elejét a sérülésektől. 

Fűgyűjtők
Szedje fel a leveleket és a levágott füvet a 250 literes fűgyűjtővel. 
A zsákok a könnyebb ürítésért egy sínen kicsúsztathatók. 
A fekete szín miatt a zsákok évek múlva is újnak látszanak.

250 liter, 2 zsák
500 Iiter, 3 zsák
MCS 580, 600 liter 
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A hátsó platóhoz opciós platóemelő is rendelhető.

Tervezzen 
menet közben.
Gator CX szállító jármű – a rövidebb út a 
hétvégi tervekhez

Tegyen minden utat rövidebbé a sokoldalú, fürge CX modellel. Akár a 

hátsó udvart újítja fel, vagy csak a szokásos anyagait próbálja meg 

elszállítani, a 182 kg teherbírású plató szinte minden terhet elvisz. 

Ezen kívül lehajtható a hátfala és a beépített fogantyúkkal jóformán 

erőkifejtés nélkül lehet süllyeszteni és emelni a platót. Könnyen 

kezelhető rögzítő pontok és a platón lévő osztó nyílások segítségével 

a teher olyan könnyen rendszerezhető és rögzíthető, mint amilyen 

könnyen szállítja.

És a John Deere biztosítja, hogy a Gator annyira komfortos, mint 

amilyen kényelmes a kiváló hátsó rugózással. Található rajtuk 

kesztyűtartó, üzemóra-számláló és üzemanyagszint-jelző. Mindez azt 

bizonyítja, hogy nem csak a leggyorsabb az út a Gatorral az A pontból 

a B pontba, de a legkényelmesebb módja is eljutni oda.

GATOR CX TÍPUSÚ SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMű

Az utasok kényelmét a két magas háttámlájú ülés biztosítja, 
 amelyek elegendően tágas helyet biztosítanak két személy 
 részére és kitűnő az utazási komfort is.
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Az opciós hátsó vonószem megkönnyíti a különböző munka-
eszközök vontatását, hogy gyakorlatilag korlátlan feladatokat is 
elvégezhessen. 

A könnyen kezelhető osztó nyílások és rögzítő pontok segíte-
nek Önnek a nagy, vagy kicsi rakományok rendszerezésében 
és rögzítésében.

Élvezze a rendkívüli utazást az egyenetlen talajon is az új, 
félig független, három fokozatú lengéscsillapító, állítható 
előfeszítéssel rendelkező hátsó felfüggesztéssel.
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 CR125 5 fokozatú / CR125 automata LR135  LR175 
Motor 	 Briggs&Stratton	 Briggs&Stratton	 Briggs&Stratton
Teljesítmény 12,5	LE	(9,3	kW)	 13,5	LE	(10	kW)	 17,5	LE	(13	kW)
Típus 1	hengeres,	4	ütemű,	OHV,	AVS	 1	hengeres,	4	ütemű,	OHV,	AVS	 1	hengeres,	4	ütemű,	OHV,	AVS
Lökettérfogat 344	cm³	 344	cm³	 502	cm³
Hűtés levegő	 levegő	 levegő
Kenés szóró	olajozás	 szóró	olajozás	 	szóró	olajozás,	nyomott	

szűréssel
Üzemanyagtartály 4	liter	 4,7	liter	 4,7	liter
Hajtómű fogaskerekes	/	fokozatmentes	 hidrosztatikus	 hidrosztatikus
Fokozatok száma 5	fokozatú	/	fokozatmentes	 fokozatmentes	 fokozatmentes
Differenciálzár nincs	 nincs	 nincs
Sebességtartó funkció nincs	 nincs	 nincs
Haladási sebesség a maximális fordulaton
   Előre 1,5	–	6,8	km/h	/	0	–	8,6	km/h	 0	–	8,4	km/h	 0	–	9,8	km/h
			Hátra 2	km/h	/	0	–	3,2	km/h	 0	–	3,0	km/h	 0	–	3,8	km/h
Mellső gumiabroncsméret 11x4.00-4	 15x5.00-6	 15x6.00-6
Hátsó gumiabroncsméret 15x6.00-6	 18x8.50-8	 18x8.50-8
Kormányzás Fogasíves	 Fogasíves	 Fogasíves
Fordulási sugár 35	cm	 40	cm	 37,5	cm
Vágási szélesség 72	cm	(28	in)	 92	cm	(36	in)	 102	cm	(40	in)
Vágási magasság 30	–	80	mm		 30	–	80	mm	 30	–	90	mm
Ürítés hátul	 hátul	 hátul
Mulcsolás  opció	 opció	 opció
Kaszahajtás bekapcsolása manuális	 elektromos	 elektromos
Kaszaemelés kézi	emelés	 kézi	emelés	 kézi	emelés
Fűgyűjtő 170	liter	standard	 250	liter	standard	 300	liter	standard
Ülés háttámla közepes	 magas,	2	állású	deréktámasz	 magas,	2	állású	deréktámasz
Teljes hossz 1863	mm	 2190	mm	 2300	mm
Teljes szélesség 760	mm	 960	mm	 1050	mm
Tengelytáv 1130	mm	 1125	mm	 1150	mm
Teljes magasság 1010	mm	 1070	mm	 1085	mm
Tömeg (nettó/üzemanyag nélkül) 161	kg	/	167	kg	 193	kg	 231	kg

LR és CR sorozat                                                       X100 sorozat

MűSZAKI ADATOK

X300 sorozat
 X300 X304 X300R X320 
Motor 	 John	Deere	iTorque	Kawasaki	 John	Deere	iTorque	Kawasaki	 John	Deere	iTorque	Kawasaki	 John	Deere	iTorque	Kawasaki
Teljesítmény 17	LE	(12,7	kW)	 17	LE	(12,7	kW)	 17	LE	(12,7	kW)	 22	LE	(16,4	kW)
Típus V-Twin	 V-Twin	 V-Twin	 V-Twin
Lökettérfogat 472	cm³	 472	cm³	 472	cm³	 675	cm³
Hűtés Levegő	 Levegő	 Levegő	 Levegő
Kenés kényszerolajozás,olajszűrővel	 kényszerolajozás,olajszűrővel	 kényszerolajozás,olajszűrővel	 kényszerolajozás,olajszűrővel
Üzemanyagtartály 13,2	liter	 13,2	liter	 13,2	liter	 13,2	liter
Hajtómű  TwinTouch,		 TwinTouch,		 TwinTouch,		 TwinTouch,		

pedálvezérlés	hidrosztatikus	 pedálvezérlés	hidrosztatikus	 pedálvezérlés	hidrosztatikus	 pedálvezérlés	hidrosztatikus
Fokozatok száma Fokozatmentes	 Fokozatmentes	 Fokozatmentes	 Fokozatmentes
Differenciálzár Nincs	 Nincs	 Nincs	 Nincs
Sebességtartó funkció Standard	 Standard	 Standard	 Standard
Haladási sebesség a maximális fordulaton
   Előre 0	–	8,9	km/h		 0	–	8,9	km/h		 0	–	8,9	km/h		 0	–	9,3	km/h	
   Hátra 0	–	5,6	km/h		 0	–	5,6	km/h		 0	–	5,6	km/h		 0	–	5,6	km/h	
Mellső gumiabroncsméret 15x6-6	 15x6-6	 15x6-6	 15x6.5-8
Hátsó gumiabroncsméret 20x10-8	 20x10-8	 20x10-8	 22x11-10
Kormányzás 2	kerék	kormányzás	 4	kerék	kormányzás	 2	kerék	kormányzás	 2	kerék	kormányzás
Fordulási sugár 40,6	cm	(16	in)	 38,1	cm	(15	in)	 48,2	cm	(19	in)	 40,6	cm	(16	in)
Vágási szélesség 97	cm	(38	in),	107	cm	(42	in)	 107	cm	(42	in)	 107	cm	(42	in)	 122	cm	(48	in)
Vágási magasság 25	–	102	mm	(1	–	4	in)	 25	–	102	mm	(1	–	4	in)	 25	–	102	mm	(1	–	4	in)	 25	–	102	mm	(1	–	4	in)
Fűkidobás oldalra	 oldalra	 hátul	 oldalra
Mulcsolás  mulcskasza	/	42M	 mulcskasza	/	42M	 mulcskészlet	opció	 	opció
Kaszahajtás bekapcsolása elektromos	 elektromos	 elektromos	 elektromos
Kaszaemelés lábpedál	 lábpedál	 lábpedál	 lábpedál
Fűgyűjtő 250	Iiter	opció	 250	Iiter	opció	 300	Iiter	opció	 250	Iiter	opció
Ülés háttámla Nyitott	háttámla	 Nyitott	háttámla	 Nyitott	háttámla	 Nyitott	háttámla
Teljes hossz 183	cm			 183	cm			 252	cm		 183	cm		
Teljes szélesség 97	cm			 97	cm			 97	cm			 97	cm		
Tengelytáv 126	cm			 126	cm			 126	cm			 126	cm		
Teljes magasság 109,2	cm			 109,2	cm			 109,2	cm			 109,2	cm		
Tömeg  
(nettó/üzemanyag nélkül) 225	kg			 225	kg			 302	kg		 258	kg		
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 X110 X120 X140
Motor Briggs&Stratton	 Briggs&Stratton	 Briggs&Stratton
Teljesítmény 18.5	LE	(13,8	kW)			 19.5	LE	(14,6	kW)	 21	LE	(15,6	kW)
Típus 2	hengeres,	4	ütemű,	OHV,	AVS	 2	hengeres,	4	ütemű,	OHV,	AVS	 V	–	Twin,	4	ütemű,	OHV
Lökettérfogat 466	cm³		 	508	cm³	 656	cm³
Hűtés levegő	 levegő	 levegő
Kenés szóró	olajozás	 kényszerolajozás	 kényszerolajozás
Üzemanyagtartály 7,9	liter	 7,9	liter	 7,9	liter
Hajtómű hidrosztatikus	 hidrosztatikus	 hidrosztatikus
Fokozatok száma fokozatmentes	 fokozatmentes	 fokozatmentes
Differenciálzár nincs	 nincs	 nincs
Sebességtartó funkció nincs	 nincs	 standard
Haladási sebesség a maximális fordulaton
   Előre 0	–	9	km/h	 0	–	9	km/h	 0	–	9	km/h
   Hátra 0	–	5,2	km/h	 0	–	5,2	km/h	 0	–	5,2	km/h
Mellső gumiabroncsméret 15x6.00-6	 15x6.00-6	 16x6.50-8
Hátsó gumiabroncsméret 20x8.00-8	 20x8.00-8	 22x9.50-12
Kormányzás Fogasíves	 Fogasíves	 Fogasíves
Fordulási sugár 45	cm	 45	cm	 45	cm
Vágási szélesség 107	cm	(42	in)	 107	cm	(42	in)	 122	cm	(48	in)
Vágási magasság 25	–	101	mm	 25	–	101	mm	 25	–	101	mm
Fűkidobás oldalra,	3	az	1	–	ben	kasza	 oldalra,	3	az	1	–	ben	kasza	 oldalra,	3	az	1	–	ben	kasza
Mulcsolás  standard	 standard	 standard
Kaszahajtás bekapcsolása manuális	 manuális	 elektromos
Kaszaemelés kézi	emelés	 kézi	emelés	 kézi	emelés
Fűgyűjtő 230	liter	opció	 230	liter	opció	 230	liter	opció
Ülés háttámla közepes	 magas,	2	állású	háttámla	 magas,	2	állású	háttámla
Teljes hossz 1752	mm	 1752	mm	 1752	mm
Teljes szélesség 1320	mm	 1320	mm	 1450	mm
Tengelytáv 1242	mm	 1242	mm	 1242	mm
Teljes magasság 1040	mm	 1140	mm	 1170	mm
Tömeg (nettó/üzemanyag nélkül) 210	kg	 210	kg	 241	kg

Lawn tractorsLR és CR sorozat                                                       X100 sorozat

X500 sorozat X700 sorozat
 X540 X534 X740 / X748 4WD 
Motor John	Deere	iTorque	Kawasaki	 John	Deere	iTorque	Kawasaki	 Yanmar
Teljesítmény 26	LE	(19,4	kW)	 25	LE	(18,6	kW)	 24	LE	(17,9	kW)
Típus V-Twin	benzinmotor	 V-Twin	benzinmotor	 3	hengeres	dízelmotor
Lökettérfogat 675	cm³	(41.2	cu.	in)	 675	cm³	(41.2	cu.	in)	 1116	cm³
Hűtés folyadékhűtés	 levegőhűtés	 folyadék
Kenés teljes	nyomású,	szűrő	 teljes	nyomású,	szűrő	 teljes	nyomású,	szűrő
Üzemanyagtartály 18,9	liter	 18,9	liter	 24,6	liter
Hajtómű TwinTouch,	pedálvezérlés	hidrosztatikus	 TwinTouch,	pedálvezérlés	hidrosztatikus	 hidrosztatikus
Fokozatok száma fokozatmentes	 fokozatmentes	 fokozatmentes
Differenciálzár standard	 standard	 standard
Sebességtartó funkció standard	 standard	 standard
Haladási sebesség a maximális fordulaton
   Előre 0	–	11,3	km/ó	 0	–	11,3	km/ó	 0	–	13,7	km/ó
   Hátra 0	–	6,4	km/ó	 0	–	6,4	km/ó	 0	–	8,8	km/ó
Mellső gumiabroncsméret 16x6.5-8	 16x6.5-9	 18x8.50-8	/	18x8.50-10
Hátsó gumiabroncsméret 23x9.5-12	 23x9.5-12		 26x12.00-12
Kormányzás 2	kerék	kormányzás	 4	kerék	kormányzás	 rásegítős
Fordulási sugár 55,9	cm		 68,5	cm		 63,5	cm	/	71,1	cm
Vágási szélesség 122	cm	(48	in),	137	cm	(54	in)	 122	cm	(48	in),	137	cm	(54	in)	 122,	137,	157	cm	(48,	54,	62	in)
Vágási magasság 25	–	102	mm	(1	–	4	in)	 25	–	102	mm	(1	–	4	in)	 25	–	133	mm
Fűkidobás oldalra		 oldalra		 oldalra	
Mulcsolás  opció	 opció	 opció
Kaszahajtás bekapcsolása elektromos	 elektromos	 elektromos
Kaszaemelés hidraulikus	 hidraulikus	 hidraulikus
Fűgyűjtő 500	Iiter	opció	 500	Iiter	opció	 500	és	600	Iiter	opció
Ülés, háttámla magas	nyitott	háttámla	 magas	nyitott	háttámla	 választható
Teljes hossz 200	cm	 200	cm	 1905	mm
Teljes szélesség 104	cm	 104	cm		 	1138	–	1219	mm		

(csak	a	traktor)
Tengelytáv 130	cm			 130	cm			 1385	mm	/	1415	mm	
Teljes magasság 122	cm			 122	cm		 1300	mm
Tömeg (nettó/üzemanyag nélkül) 327	kg		 341	kg		 453	kg	/	525	kg



MűSZAKI ADATOK

  Gator CX
Motor és elektromos rendszer: 
Típus			 286	cm³,	1	hengeres,	4	ütemű	OHV	benzines
Maximális	nyomaték	 19,5	Nm,	2500	f/min-nél
Gyújtás	típusa	 mágneses	12	V
Kenés			 kényszerolajozású
Hűtőrendszer	 levegő
Levegőszűrő	 száraz,	egybetétes	papírszűrő,	cserélhető
Akkumulátor	 12	V	160	CCA

Üzemanyagrendszer:	
Mennyiség	 11,4	liter
Üzemanyagszivattyú	típusa	 vákumos	kivitelű

Hajtómű:	
Típus	 fokozatmentesen	változtatható	hajtómű	(CVT)
Vontatássegítő	(differenciálzár)			 standard,	kézzel	működtethető
Haladási	sebesség			 0	–	24	km/ó
Hajtómű	 teljesen	zárt;	olajfürdős
Sebességfokozatok	 előre,	semleges,	hátra
Mellső	kerékajtás	 Nem	lehetséges
Fék		 nedvestárcsás	a	hajtóműben,a	hátsó	kerekekre	hat
Parkfék	 nedvestárcsás,	kézzel/lábbal	működtethető

Felfüggesztés és kormányzás:	
Felfüggesztés,	mellső	 független,	kétfokozatú,	rugó	a	csillapító	körül,	egykaros	A	kar	állítással
Rugózás	útja	(teljes)			 82	mm
Felfüggesztés,	hátsó	 	Három	pontos,	félig	független,	három	fokozatú,	rugó	a	csillapító	körül	állítható	

előfeszítéssel
Rugózás	útja	(teljes)	 89	mm
Kormányzás	 fogasléces

Gator Univerzális Szállítójármű
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Gator Univerzális Szállítójármű
  Gator CX
Méretek:
Hosszúság	(lökhárító	nélkül)	 2431	mm
Szélesség	 1245	mm
Magasság	(teljes)			 1118	mm
Tengelytáv	 1663	mm
Tömeg	(beleértve	az	üzemanyagot	és	a	folyadékokat)	 312	kg
Szabad	talajmagasság	
A	hajtómű	alatt	 122	mm
A	vezetőállás	padlója	alatt	 178	mm
Fordulási	sugár	 6,0	m
Vontatható	tömeg	(vízszintes	talajon)	 272	kg
Terhelhetőség	 363	kg

Ülések:
Ülés	típusa	 magas	támlás	ülés,	előre	billenthető

Plató:	
Méretek	 735	x	970	x	198	mm
Űrméret	 0,15	m3

Terhelhetőség	(vízszintes	talajon)	 182	kg

Gumiabroncsok:  	
Mintázat	 Gyepgumi
Mellső	 18x8.5-8	4	PR
Hátsó	 20x10.00-8	2	PR

Egyéb alapfelszerelések  kettős	pohártartó,	kesztyűtartó,	üzemóra-számláló,	üzemanyagszint-jelző	műszer,		
12	V-os	csatlakozó	aljzat



Nothing Runs Like A Deere

Ez	a	kiadvány	világszerte	történő	terjesztésre	lett	szerkesztve.	Míg	általános	információkat,	képeket	és	leírásokat	
tartalmaz,	egyes	illusztrációk	és	szöveg	tartalmazhat	olyan	pénzügyi	és	termékre	vonatkozó	ajánlatokat	és	kiegé-
szítőket,	melyek	NEM	ÉRHETŐK	EL	minden	régióban.	A	RÉSZLETEKÉRT	KÉRJÜK,	FORDULJON	A	HELYI	JOHN	DEERE	
KERESKEDŐHÖZ.	A	John	Deere	fenntartja	a	jogot	az	ebben	a	kiadványban	szereplő	termékek	műszaki	adatainak	és	
kivitelének	értesítés	nélküli	megváltoztatására.

www.JohnDeere.hu
www.JohnDeereInternational.com
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Tolókaros 
fűnyíró gépek
Válasszon a prémium minőségű tolókaros 

fűnyíró gépek széles skálájából 40 – 53 cm-es 

vágási szélességgel. Akár benzines, akár 

elektromos modellt keres, a John Deere tud 

ajánlani olyan fűnyíró gépet, ami megfelel az 

igényeinek. A tolókaros gépek teljes skáláját 

tartalmazó prospektust kérje a kereskedőjétől.

48 - 2050

Mezőgazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Zártkörűen

Működő Részvénytársaság
Tel: +36 54 480-401

Nádudvari központ
4184	Nádudvar,	Bem	J.	utca	1
Környezetápolás-technikai	Üzletág
Tel:		06	(54)	525-601
Fax:	06	(54)	480-203


