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Stro hakselen of in zwad?
John Deere maakt keuze vanuit cabine
De chauffeur van de vernieuwde S-serie maaidorsers van John Deere kan de keuze
tussen stro op het zwad of verhakseld en verspreid nu vanuit de cabine maken.
Het aantal messen in die Premium-hakselaar zit nu op 100.

D

e redenen om het stro in een zwad
te leggen of te hakselen en te verspreiden verschillen van boer tot
boer. Soms van perceel tot perceel. Soms
zelfs binnen het perceel als de boer ook nog
een stukje wil persen voor de paardenboxen
van zijn buurman. Voor loonwerkers die met
zo’n divers klantenbestand van doen hebben,
is de nieuwe Premium-hakselaar van John
Deere een uitkomst. De omschakeling van
het één naar het ander is via GreenStar 3
vanuit de cabine te maken. Als het stro in
het zwad moet, is het niet nodig de hakselaar te verwijderen of achter aan de maaidorser ingrepen te verrichten. Via een elek-

trisch bediende klep wordt het stro dan
‘omgeleid’ over de hakselaar heen. Die hakselt en verspreidt volgens John Deere het
stro uitermate gelijkmatig. In die Premiumversie heeft de hakselaar 100 messen. Verder
assisteren de instelbare geleideplaten, die
eveneens van pas komen bij zijwind. Ook
dat is vanuit de cabine elektrisch te doen.
Bij aflegging in het zwad, wordt het kaf door
de hakselaar geblazen en dus niet vermengd
met het stro. De optionele APC-radiaal
verdeler wordt door John Deere aanbevolen
bij werkbreedtes boven 9 meter.
De standaardhakselaar DeLuxe heeft 44
messenen zit op de S660. Bij de S670 is er

keuze; de meerprijs voor Premium bedraagt
zo’n 12.000 euro. De S680/S690 hebben
standaardPremium.

JD Premium hakselaar
Aantal hakselmessen  Premium 100
Keuzemogelijkheden
hakselen of in zwad
Toepasbaar op	nieuwe S-serie 670,
680 en 690
Bediening	elektrisch vanuit
cabine
Bediening via
GreenStar 3
Bediening geleideplaten
elektrisch vanuit
cabine
Optie
APC radiaalverdeler
Toepassing
bij maaibreedtes
boven 9 meter
Aantal hakselmessen
44
standaard (DeLuxe)
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