agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Premiera nowych ciągników John Deere za 2 tygodnie
Autor: Beata Kozłowska
Data: 9 marca 2016

Za niespełna 2 tygodnie John Deere zaprezentuje nowości w postaci
4- i 6-cylindrowych modeli ciągników serii 6M z silnikami
spełniającymi normę FT4 o mocy od 110 do aż 195 KM. Nowa seria
zastąpi dotychczasowe maszyny. Na premierę swoich maszyn firma
wybrała targi AGROTECH w Kielcach.
– Na stoisku zaprezentujemy wiele promocji oraz nowe ciągniki serii 6M (FT4) oraz kosiarkę
samojezdną X350R z 4-letnią gwarancją – mówi Piotr Dziamski z John Deere Polska. – Dodatkowo
przedstawimy pakiety PowerGard ochrony pracy Maszyn John Deere.
Maszyny w nowym wydaniu ma cechować lepsza zwrotność, większy komfort dla operatora,
niewymagający konserwacji mechanizm zawieszenia kabiny, szeroka gama wielozadaniowych
przekładni: Power Quad Plus, Auto Quad Plus oraz Command Quad maksymalnie 4 pary
zaworów SCV oraz opcjonalnie przedni podnośnik. Moc nowych 4-cylindrowych ciągników zapewnią
4,5-litrowe silniki PowerTech PSS o sile 110 do 145 KM. Z kolei modele 6-cylindrowe napędzane
będą 2 rodzajami silników PowerTech PVS o pojemności 6,8 litra i mocy od 155 KM i 175 KM oraz
PowerTech PSS o mocy 195 KM.
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Na stoisku zaprezentujemy wiele promocji oraz nowe ciągniki serii 6M (FT4) oraz kosiarkę
samojezdną X350R z 4-letnią gwarancją.
Piotr Dziamski z John Deere Polska

Jak mówią przedstawiciele firmy, konstrukcja silników John Deere PowerTech spełniających normę
emisji spalin FT4 pozwoli utrzymać niskie koszty eksploatacyjne i zapewni maksymalną czułość na
zmiany obciążenia. To jednak nie koniec zmian.
– Silniki zostały wyposażone w wystarczający na cały okres eksploatacji filtr DPF oraz układ SCR,
a okres wymiany oleju w modelach 6155M, 175M oraz 6195M wydłużyliśmy do 750 godzin –
tłumaczy Piotr Dziamski z John Deere Polska.
Ciągniki serii 6M o mocy powyżej 135 KM mogą zostać fabrycznie przygotowane do system
automatycznego prowadzenia AutoTrac, który będzie systemem zintegrowanym tak jak
w serii 6R.

Silniki zostały wyposażone w wystarczający na cały okres eksploatacji filtr DPF oraz układ SCR –
Piotr Dziamski z John Deere Polska. (Foto: AgroFoto.pl, TheMajster)

Nowa seria 6M została zaprojektowana tak, by współpracować z nowymi, łatwymi do zamontowania
i w obsłudze wielozadaniowymi ładowaczami wyposażonymi w nowe ramy montażowe i osłony
maski. Modele z serii 6M, zgodnie z zapowiedzią marki, mają być dostępne od kwietnia 2016 r.
W Polsce ciągnik zostanie zaprezentowany 18 marca podczas kieleckich targów Agrotech.
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Trudno nie zapytać: dlaczego na premierę nowych maszyn John Deere wybrano właśnie
AGROTECH?
– Dotychczasowa seria ciągników 6M jest najbardziej popularną serią w ofercie John Deere
w Polsce. Ciągniki tej serii posiadają kluczowe zalety i rozwiązania charakterystyczne dla
marki John Deere ale cenowo są bardziej atrakcyjne – wyjaśnia Piotr Dziamski. – Zwiedzający
wystawę AGROTECH najczęściej poszukują produktów atrakcyjnych cenowo, dlatego taka została
podjęta decyzja zaprezentowania nowej serii 6M z silnikiem spełniającym normę FT4 na tych
targach.

W kwietniu i maju dealerzy marki przygotują Dni Otwarte, podczas których osoby zainteresowane
będą mogły poznać i przetestować nowe ciągniki.
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