6230R EN 6250R
Koning lichtgewicht onthuld

ondernemen met

vaktechniek

John Deere voegt 6230R en 6250R toe aan de 6R-serie
Echt een trekker voor de loonwerksector, dat is wat John Deere tijdens de onthulling van de 6230R en 6250R in het John Deere
Forum in Mannheim benadrukt. Met als speerpunt een zo licht mogelijke trekker voor dit segment om bij transport sneller en
in het veld bodemvriendelijker te kunnen zijn. Met 9,3 ton kaal aan de haak voor een trekker tot 221 kW (300 pk) is dat gelukt.
Als de nevelen van de onthulling zijn opgetrokken, is de
verbazing eerst beperkt. We zien een 6R in redelijk bekende
gedaante. Oké, de linker zijstijl is teruggekeerd om de grootte
van het portier op normale porties te houden, zo te zien staat
hij op grotere banden en is hij uitgerust met een andere
fronthef en -aftakas. We zien een iets ander cabinedak en de
typeaanduiding 6250R. In de cabine valt vooral de nieuwe
rijhendel op. De toon is hiermee gezet. Het is gevoelsmatig
een echte 6R met vernieuwingen, in elk geval geen achtste
wereldwonder op wielen, geen transporthybride-oplossing of
ander revolutionair vernuft.
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Compleet nieuw
Daar denken ze bij John Deere in Mannheim genuanceerder
over. Deze twee trekkers zijn compleet nieuw ontwikkeld. Ze
vormen niet alleen een belangrijke uitbreiding naar boven van
de 6R-serie, maar bevatten diverse noviteiten, met als
belangrijkste speerpunt het lage gewicht van 9,3 ton voor een
trekker van maximaal 221 kW (300 pk). Volgens de
ontwikkelaars was het een huzarenstuk om dit met behoud
van degelijkheid en duurzaamheid voor elkaar te krijgen. John
Deere geeft aan dat hiervoor is gekozen mede omdat vanuit
een Europees loonwerkerspanel nadrukkelijk is gevraagd om

een lichtgewicht voor deze klasse om zo sneller, efficiënter en
bodemvriendelijker te zijn en hogere lasten te kunnen dragen,
met daarbij de nadrukkelijke wens voor grote banden. De
trekker staat standaard op 710/70R42-banden achter en
600/70R30-rubber voor. Vooral voor is het schoeisel dus
duidelijk groter. De trekker heeft een tien centimeter langere
wielbasis doordat de nieuwe ZF AutoPowr-CVT langer is
geworden vanwege verzwaringen die zijn doorgevoerd om
het hogere koppel aan te kunnen. De bekende 6,8-literzescilinder-PowerTech-motor (Stage IV met DOC, roetfilter en
AdBlue), met zoals we dat van John Deere kennen een relatief
laag AdBlue-verbruik van twee tot drie procent, heeft nu
ruimere service-intervallen van 750 uur. Verder heeft de trekker
een nieuwe fronthef en -aftakas met een maximaal
hefvermogen van vijf ton en maximaal 114 kW (155 pk)
aftakasvermogen. Een eco-aftakas voor is niet leverbaar.
Achter is er wel de bekende drietoerige keuze, desgewenst
met 1000 eco. Bedenk ook dat de 221 kW (300 pk) het
maximum met powerboost is. Nominaal hebben we het voor
beide nieuwkomers over 169 en 184 kW (230 en 250 pk).

Andere bediening
In de cabine vinden we de nieuwe multirijhendel waarop we al
een beetje zaten te wachten. Deze CommandPro-hendel bevat
in totaal elf bedieningsknoppen, waaronder naar wens functies
kunnen worden vastgelegd, afgestemd op het werk dat de
chauffeur ermee doet. Dat kan machinebediening zijn, aftakas,
rijden, hydrauliek, Isobus of wat je maar wenst. De be
dieningsfuncties zijn vrij eenvoudig via de computerterminal
vast te leggen en te wijzigen. Er kan op de rijhendel worden
gereden met een actieve start-stop. De rangeermodus voor
langzaam (0-2 km/u) aankoppelen is ook weer aanwezig.
Pedaal- en rijhendelmodus zijn beide tegelijk te benutten. Je
hoeft niet apart over te schakelen. Dat is fijn voor het op de voet
rijden bij transport en in het veld op de rijhendel. Variable Ratio
Steering is uiteraard ook aanwezig. De CVT-transmissie is zo
uitgevoerd dat de 40 km/u bij 1300 toeren wordt gehaald. De
top is circa 54 km/u. De nieuwkomer heeft verder een grotere
loadsensing-hydrauliekpomp gekregen met een maximale
opbrengst van 160 liter per minuut bij 1500 motortoeren.
Verder zijn er nog tal van detailverbeteringen, variërend van
een handige ruime bergplek voor een flinke gereedschapskist
tot een sterkere vooras met een gewijzigd TLS-veersysteem.
Daarentegen missen we een bandendrukregelsysteem. Dat
zou toch mooi passen bij deze trekker.
Al met al zijn deze twee zware 6R-trekkers voor John Deere
Mannheim een welkome aanvulling naar boven, waarbij ze
overlappen met de 7R-serie. Dan kunt u kiezen tussen de
lichtgewicht uit Mannheim of de zwaardere Amerikaan. De
nieuwe 6230R en 6250R gaan komend jaar in productie, maar
is in december bij diverse dealers te zien.

De nieuwe
rijhendel, waar
je zelf naar keuze
functies onder
de knoppen kunt
programmeren.
Je kunt z onder
overschakelen op
de hand of de voet
rijden.

Eigen agrarische routeplanner
Naast de nieuwe trekkers heeft John Deere weer stappen gezet op de digitale
snelweg. Zo komt het merk als eerste trekkerfabrikant via MyJohnDeere.com
met een eigen agrarische routeplanner. Naast de normale wegen staan hier ook
veldweggetjes en andere routes die niet te vinden zijn op een normale routeplanner. Het bevat ook gegevens over doorrijhoogtebeperkingen en maximaal
toelaatbare lasten op bruggen. Internationaal met wisselende chauffeurs is
dit zeker een item. Voor de loonwerker is de routeplanner te combineren met
het volgen van de machines in het veld en het draadloos communiceren van
instructies en data met de chauffeur, waarbij John Deere de privacy van de
gegevens waarborgt.

Pk-genoten
Om te kijken hoe de nieuwe 6250R zich verhoudt met enkele pk-genoten hebben we de fabrieksopgaven van een aantal trekkers naast elkaar gezet. Met de
wetenschap dat de John Deere 6250R een nominaal 184 kW (250 pk) trekker is
die met flink boost de 221 kW (300 pk) haalt. Deze trekker valt in het overgangssegment tussen de middelzware tot ruim 250 pk-series die met boost de 300 pk
net wel of niet halen en de zware 300+ pk-serie-trekkers. Hier zit vaak een gat tussen, zoals in de tabel te zien bij Claas en Massey Ferguson. Met name CNH speelde met de New Holland T7 Heavy Duty en Case IH Optum al in op dit segment. In
de tabel hebben we de maximumvermogens aangehouden met powerboost. Bij
de fabrieksopgaven is niet helemaal duidelijk hoe ‘kaal’ de waarden zijn.
Merk
John Deere
John Deere
Case IH
Case IH
Claas
Claas
Deutz-Fahr
Fendt
Fendt
MF
MF
New Holland
New Holland
Valtra

Type
6250R
7270R
Optum 300
Magnum 250
Axion 870
Axion 920
9.290/9.310
828
930
8727
7726
T7.315
T8.320
S294

Max. vermogen
222 kW
224 kW
230 kW
235 kW
217 kW
235 kW
217/229 kW
211 kW
224 kW
221 kW
206 kW
230 kW
235 kW
232 kW

Gewicht
9300 kg
10.820 kg
10.500 kg
11.290 kg
9330 kg
12.840 kg
v.a. 10.000 kg
9520 kg
10.830 kg
10.800 kg
7.800 kg
10.500 kg
11.235 kg
10.300 kg
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