More power to the people!
Internationale vakpers vergaapt zich aan nieuwe John Deere machines
Line-up zelfrijders

John Deere is zonder enige twijfel de
breedste aanbieder van machines voor
tuin, park en golf. John Deere noemt
zich daarom niet helemaal onterecht ook
marktleider in dit segment van de markt.
Verkoopleider Gertjan Lansink: “Toen ik
1987 bij John Deere begon, gingen wij
met één machine naar Tuin en Park- beurzen. Inmiddels hebben wij zovel machines dat we met gemak een eigen show
kunnen vullen.” Onder andere als voorproefje op de John Deere Demodagen
die 21, 22 en 23 augustus op Papendal
worden gehouden nodigde John Deere
de Internationale vakpers uit naar het
Europese hoofdkantoor in Mannheim om
kennis te maken met laatste nouveautés
van John Deere.
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Voor deze persbijeenkomst waren een kleine
vijftig journalisten uitgenodigd van alle Europese
vakbladen. Zij werden via korte presentaties
bijgepraat over de laatste nieuwe machines en
verbeteringen aan bestaande machines. Een
gigantische klus, want het assortiment van John
Deere is fenomenaal groot. Van high end greenmaaiers tot 4WD all terrain transportvoertuigen.
Deze laatste worden klaarblijkelijk meer gebruikt
voor sport en fun dan als transportvoertuig.
Als er een grootste gemene deler in het John
Deere productnieuws te melden is, is het wel
meer power. Bijna alle nieuwe introducties hebben meer paardenkracht onder de kap dan hun
voorgangers. Om te beginnen geldt dat voor de
twee sub compact-tractoren. Hier introduceert
John Deere de 20 en de 25 C.
Bijna revolutionair nieuw voor John Deere is de
introductie van de 3036E. Een compacttractor
in de zogenaamde economy class. Lansink over
deze machine: “John Deere heeft zich altijd
gericht op de bovenkant van de markt. De 3036E
is nu een tractor voor mensen die op zoek zijn
naar een economisch alternatief en geen behoefte hebben aan een tractor met heel uitgebreide
functionaliteiten. De 3036 E is voorzien van een
Yanmar 36 pk motor, heeft vierwielaandrijving en
is voorzien van een tweepedaals hydrostaat.

Een tractor voor mensen die
op zoek zijn naar een
economisch alternatief

Verkoopleider Gertjan Lansink

Actueel

TerrainCut 7400 cirkelmaaier met ‘Width on Demand”

Een andere trend op tractorgebied is extra comfort en bedienings- en gebruikersgemak. Een aardige illustratie daarvan is het ride-over maaidek,
dat voorlopig alleen nog maar leverbaar is op de
3720 compact. Met deze tractor is het mogelijk
om volautomatisch speciale maaidekken aan en
af te koppelen. Voor voorladers geldt dat overigens al langer.
Terrain vs precision cut
Met ingang van 2007 heeft een John Deere een
nieuwe benaming voor haar zelfrijdende maai-

John Deere Tractor3036E

Voorzien van zelfkoppelend maaidek

ers. De machines voorzien van een kooimaaiers
worden PrecisionCut genoemd en de cirkelmaaiers TerrainCut. Een aardige innovatie op de
TerrainCut 7400 is ‘width on demand’. Dit is de
mogelijkheid om de dekken hydraulisch uit elkaar
te schuiven. Dit heeft als voordeel dat je bunkerranden makkelijker uit kunt maaien, maar ook de
overlap van de beide dekken aan kunt passen. Dit
geldt met name op heuvelachtig terrein.
Nieuw aan deze maaier is een hydraulisch kleppensysteem dat zorgt dat hydrauliek naar het
wiel wordt gestuurd met de best tractie.

Aardig voor de Nederlandse bezoekers van het
Grow Green event is het klaarblijkelijke succes
van de Nederlandse fabriek in Enschede. Deze
fabriek is vorig overgaan in handen van de
Citadel Groep, waar ook John Deere importeur
Louis Nagel onderdeel van is. Sinds het opstarten
van de productie onder het nieuwe management
zijn al weer honderd machines geproduceerd die
vooral hun weg vinden naar sportvelden en overheden op de West-Europese markt

Al honderd eenheden geproduceerd sinds overgang
naar Citadel
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