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Mums ticis viszilākais ezers

Un rudākais rudzu lauks.

Visbaltākā bērzu birze,

Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums,

Jo savu visskaistāko zemi

Dievs ir atdevis mums.

 /L. Vāczemnieks/

Labdien! 
Gluži nemanot, mūsu Latvija ir pietuvojusies tās 100-gades slieksnim. Tas ir laiks, kad atskatīties uz paveikto un 
līdzīgi kā gadu mijā, pārskatot notikumus pagātnē, likt pamatus saticīgākai un labklājības pilnākai nākotnei. Lai arī 
Latvijas valsts ir salīdzinoši jauna, kā tās iedzīvotāji lepojamies ar bagātīgu un neatkārtojamu folkloras un tradīciju 
mantojumu, kas mērojams vairākos gadu simtos un caurvīts ar zemes smaržu un darba tikumu. 

2018. gads ir 100. gada diena kā Latvijas valstij, tā arī abām pārējām Baltijas valstīm. Mēs lepojamies, ka tā ir 100. 
gada diena arī John Deere traktoriem! DOJUS šo zīmolu pārstāv jau 20 gadus, kas ir izdevies, pateicoties abu 
kompāniju vienojošām vērtībām: godīgums, kvalitāte, atbildīgums un inovācijas. Visas šīs vērtības ir arī mūsu 
DOJUS Latvija komandas darbinieku ikdienas darba virzītājspēks!  Ar patiesu gandarījumu, katru dienu sevi 
pierādām, darbībā demonstrējot un dzīvojot ar šīm vērtībām, lai būtu Jums uzticams ilgtermiņa sadarbības part-
neris, uz kuru vienmēr paļauties. Paldies, Jums, par mums izrādīto uzticību un doto iespēju sevi pierādīt!

Allaž rūpējoties par Jūsu vajadzībām, esam papildinājuši savu piedāvājumu ar jauniem zīmoliem: Claydon ar pa-
gaidām maz pazīstamo slokšņu sējas tehnoloģiju, kas ir lielisks risinājums, lai paaugstinātu darba ražīgumu sējas 
procesā, un Kramer teleskopisko iekrāvēju, kas ir parocīgs palīgs ikdienas darbos. No John Deere tehnikas īpaši 
gribam izcelt 6250R sērijas traktoru, S sērijas kombainu un jaunās paaudzes lentas tipa preses. Zemes apstrādes 
jomā joprojām paļaujamies uz uzticamiem un lietošanā ērtiem Vācijas ražotāja RABE zemes apstrādes agregāti-
em - arkliem, ecēšām, kultivatoriem un dziļirdinātājiem. 
Lai veicinātu Jūsu turpmāko izaugsmi, esam pilnveidojuši arī piedāvājumā esošās FarmSight produktu paketes, 
kuru pamatā ir Jums svarīgu risinājumu piedāvājums. Attālinātās vadības sistēmas AutoTrack, telemātikas sistē-
ma JD Link un citi rīki, kuru lietošana ir šodienas nepieciešamība, lai veicinātu Jūsu konkurētspēju un ilgtspējīgu 
attīstību. 
Vēlam Jums veiksmīgu, auglīgu un panākumiem bagātu 2018. gadu! 

DOJUS grupas ģenerāldirektors
Donatas Dailidė

Valdes priekšsēdētāj
Dita Tjumina
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DOjus group pakalpojumi
FARmsiGHT pakalpojumu paketes

Izvēlieties starp trīs precizitātes līmeņu signāliem: SF1 +-15 cm (bez 
maksas), SF3 +-3cm (9 mēn. atkārtots, maksas) un mRTK +-2,5 cm 
(atkārtots, 150 EUR/gadā).

Ātrākais veids, kā izmantot automātiskās stūrēšanas priekšrocības, ir 
John Deere Autotrac stūre ar elektrisko pārnesumkārbu, kas piemērojama 
visai tehnikai.

John Deere piedāvā divus universālus pārvietojamos ISOBUS monitorus 
(GS1800 un GS2630) un traktoros integrētus 4. paaudzes Command Center 
monitorus.

Tiem, kuri vēlas nevainojamu precizitāti lauka galā, piedāvājam integrētu 
automātiskās stūrēšanas komplektu, kuru montējam arī uz citu ražotāju 
tehnikas.

Sasaistītā kombaina pakalpojumu pakete: PREMIUM PLUS
Dalība organizētajos specializētajos tehniskajos semināros (“klīnikās”)

24 stundu konsultācijas pa telefonu sezonas laikā

Jauniegādātās tehnikas lietošanas instruktāža saimniecībā

JDLink noteikšana / novērošana / atskaišu ģenerēšana

RDA un SAR attālā pieeja pie GS2630 monitora un sistēmām

Vizīte pēc sezonas
Eksperta pārbaude kombainam

Kombaina darbspējas pakalpojumu pakete: PREMIUM STANDARTA
Dalība organizētajos specializētajos tehniskajos semināros (“klīnikās”)

Jauniegādātās tehnikas lietošanas instruktāža saimniecībā

JDLink noteikšana / novērošana / atskaišu ģenerēšana  
Eksperta pārbaude kombainam  

Tehnikas darbspējas uzturēšanas pakete: PREMIUM STANDARTA
24 stundu konsultācijas pa telefonu sezonas laikā

SMS paziņojumi (JDLink)

Dalība organizētajos specializētajos tehniskajos semināros (“klīnikās”)  

RDA un SAR attālā pieeja pie GS2630 monitora un sistēmām  

JDLink noteikšana / novērošana / atskaišu ģenerēšana
Eksperta pārbaude kombainam

AMS uzturēšanas pakalpojumu pakete: PREMIUM v
Dalība organizētajos specializētajos tehniskajos semināros (“klīnikās”)

Pavasara apmācība saimniecībā pirms sezonas (1 stunda)

Pavasara programmatūras atjaunināšana AMS komponentiem

Rudens apmācība saimniecībā pirms sezonas (2 stundas)  

Rudens programmatūras atjaunināšana AMS komponentiem
Ātrās palaišanas instrukciju sagatavošana klienta aprīkojumam

FARMSIGHT JDLink: PREMIUM STANDARTA
www.myjohndeere.com konta noteikšana un administrēšana

Visu saimniecībā esošo JDLink termināļu aktivizēšana ar 5 gadu JDLink Access + RDA licenci

Apmācība MyJohnDeere.com lietojumprogrammu JDLink un Operāciju centra lietošanā (2 stundas)  

AMS aprīkojuma atjaunināšana visai saimniecībā esošajai tehnikai 2 reizes gadā
Neierobežotas attālās konsultācijas, pieslēdzoties pie tehnikā iekārtotā GS2630 vai Command center 4 vadības 
monitora
Proaktīva attālās tehnikas darbspējas uzturēšana
Neierobežota attālā diagnostika (SAR)

Pagarināta 5 gadu garantija traktoram: STANDARTA
5 gadu vai 500 mth garantija traktoram

Ielūgums piedalīties organizētajos specializētajos tehniskajos semināros (“klīnikās”)

Jauniegādātās tehnikas instruktāža saimniecībā

Eksperta pārbaude
Bojātās tehnikas transportēšana līdz tuvākajai Dojus Agro tehniskās apkopes bāzei

jOHn DEERE Ams aprīkojums
Precīza zemkopības darbu veikšana nav iedomājama bez kvalitatīviem elektronikas komponentiem un precīzi strādājošas programmatūras. 
John Deere AMS aprīkojumu var pielāgot darbam ar visu ražotāju tehniku. Savukārt katru gadu divas reizes izlaistie programmatūras jauninā-
jumi nodrošina nevainojamu un arvien plašāku precīzās zemkopības funkciju izmantošanu.



6  |  Risinājumi 2018 Risinājumi 2018  |  7

No jebkuras iekārtas, kura savienota ar interne-
tu, var pieslēgties pie tehnikā kontētā vadības 
monitora un palīdzēt operatoram optimizēt 
tehnikas darbu. Ja nepieciešams, DOJUS Latvija 
speciālisti var veikt attālo diagnostiku un veikt 
vadības ierīču pārprogrammēšanu.

DOJUS Latvija speciālisti ir īpaši sagatavojušies 
apmācīt operatorus tehnikas lietošanā, strādā-
jot dažādos apstākļos, lai izvairītos no kļūdām. 
Optimāli lietota tehnika darbu veic īsākā laikā un 
ietaupa ekspluatācijas izmaksas.

Bezvadu agronomisko un mašīnas datu pār-
raidīšana reālā laikā tieši no lauka uz bezmak-
sas datu analizēšanas lietojumprogrammu 
www.myjohndeere.com. Bezvadu veidā no 
lietojumprogrammas varat nosūtīt nepiecieša-
mos iestatījumus vai mainīgās normas kartes 
tieši uz tehniku. 

Pat operatoriem ar lielu darba pieredzi nepie-
ciešamas jaunas zināšanas, kā tikt galā moderno 
tehniku un uzturēt maksimālu precizitāti. Opera-
toru apmācība ārpus sezonas laika notiek klasēs, 
bet sezonas laikā jau uz lauka strādājošā tehnikā.

Stratēģijas būtība – ar tehnoloģiju palīdzību uzlabot saimniecības konkurētspēju, samazinot 
izmaksas, uzlabojot saimniecības ražīgumu, sniedzot ērtus saimniecības vadības rīkus un 
nodrošinot uzlabotus darba apstākļus. Mašīnas un lauku datu ievākšana, pārsūtīšana, siste-
matizēšana un analīze dod mums iespēju identificēt saimnieciskās darbības vājos posmus 
un, izmantojot saimniecisko partneru pakalpojumus, tos stiprināt.

FARmsiGHT viedās 
saimniecības stratēģija

JDLink ir John Deere telemātikas risinājums, 
kas nodrošina bezvadu savienojumus un datu 
apmaiņu ar mašīnu. Attālā veidā vērojiet mašī-
nas degvielas patēriņu, dzinēja noslodzi, darba 
stundas un optimāli izmantojiet tehnikas parku 
ar viedtālruņa palīdzību.

Tā ir bezmaksas lietojumprogramma “Operāciju 
centrs”, kas palīdz analizēt sākotnējos veikto 
darbu datus un precīzi plānot un kontrolēt savu 
saimniecisko darbību. Šeit atradīsiet bezmaksas 
lietojumprogrammu, ar kuras palīdzību varēsiet 
radīt mainīgas normas mēslošanas un smidzinā-
šanas kartes. 
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Kombaini, sērija

S sērija
Rotoru kulšanas – 

atdalīšanas
tehnoloģija

T sērija
Vairāku cilindru 

kulšanas – atdalīšanas
tehnoloģija

W sērija
Viena cilindra kulšanas – 

atdalīšanas
tehnoloģija

W330/W440
Viena cilindra kulšanas – 

atdalīšanas
tehnoloģija

216 – 253 AG

258 – 387 AG

387 – 625 AG

305 – 455 AG

jOHn DEERE kombainu gamma

Kombains JOHN DEERE S785i

Plašāk 16. lpp.
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Ja ir sākotnējais cilindrs, ražīgums pieaug līdz 20%.
Līdz pat 500 mm diametrs un 8 spriguļu pamats, kā arī lielas masas cilindrs nodrošina teicamu graudu 
kvalitāti un darba ražīgumu.

Visa kombaina tīrīšanas sistēma ir ražota no nerūsējošā tērauda, tas nodrošina vieglu apkopi un ilgu 
kalpošanas mūžu. Segmentētais kratītāja dēlis ir ērti izvelkams aiz gala.

W sērijas kombaini, kas radīti un ražoti tā, lai nodrošinātu augstāko graudu kvalitāti un nevaino-
jami tīru graudu bunkuru pat mitros apstākļos, turklāt vienkāršā konstrukcija tos padara viegli 
lietojamus un apkopjamus. Izcila kulšanas sistēma – mazāk noslogots kulšanas cilindrs un uzla-
bots kombaina ražīgums. Ērta, klusa kabīne un lieliska redzamība. Visas funkcijas var viegli vadīt 
ar vienu roku, izmantojot vadības ierīces, kas izvietotas uz roku balsta. Tirgū vienīgais monitors, 
kas ievāc veiktā darba informāciju un ļauj to pārsūtīt uz datoru.

Kompaktie 
W330/W440 sērijas
kombaini

Tehniskie dati/modeļi W 330 ar PTC W 440 W 440 ar PTC
Dzinēja darba tilpums, l 6.6 7.4 7.4
Dzinēja maksimālā jauda, kW/ZS 159/216 186/253 186/253
Degvielas tvertnes tilpums, l 350 450 450
AdBlue tvertnes tilpums, l 30 60 60
Sākotnējā kulšanas cilindra diametrs, mm 400 Nėra 400
Pamata kulšanas cilindra diametrs / platums, mm 500 / 1110 500 / 1330 500 / 1330
Spriguļu skaits uz kulšanas cilindra, gab. 8 8 8
Aktīvās atdalīšanas cilindra pamatnes virsmas laukums, m2 0.85 0.62 1.03
Kratītāju skaits 5 6 6
Kratītāju virsmas laukums, m2 4.8 6.3 6.3
Graudu bunkuru tilpums, l 5200 6500 7600
Bunkura izkraušanas ātrums, l/s 55 55 100
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Maksimāla salmu un graudu kvalitāte, pateicoties lielajam cilindram ar 660 mm diametru un 10 sprigu-
ļiem. Tādēļ cilindrs var griezties lēnāk un uzturēt maksimālu ražīgumu.

Ergonomiska vide, daudz vietas, informatīvi, viegli vadāmi krāsaini skārienjutīgie monitori. Automātiska 
kultūras izvēle un daudz citu funkciju.

Ražīgu darbu dažādos apstākļos garantē uzlabotās kulšanas un atdalīšanas sistēmas. Kulšanas 
mehānisms, pateicoties lielas inerces kulšanas cilindriem, strādā ar mazāku apgriezienu skaitu 
nekā citu ražotāju kombaini, un tas patērē mazāk jaudas. Jaunā DynaFLo Plus tīrīšanas sistēma – 
tirgū unikāli risinājumi ar divu plūsmu padevi un lielāko sietu virsmas laukumu tirgū – sasniedz 
pat 6,3 m2. Kombainos tiek izmantoti tikai John Deere dzinēji, kas izceļas ar papildu jaudu, strā-
dājot smagos apstākļos, un jaudas pieaugumu, izkraujot bunkuru.

W sērijas 
kombaini

Tehniskie dati/modeļi W 540 W 550 W 650 W 660
Dzinēja darba tilpums, l 6.8 6.8 9 9
Dzinēja jaudas pieaugums izkraujot, kW/ZS 16/22 22/30 25/34
Dzinēja maksimālā jauda saskaņā ar ECE R120 standartu, kW/ZS 190/258 224/305 256/348 285/387
Degvielas tvertnes tilpums, l / AdBlue tilpums 800/33
Kulšanas cilindra diametrs / virsmas laukums, mm 660 / 1400 660 / 1670
Spriguļu skaits uz kulšanas cilindra, gab. 10
Kulšanas cilindra pamatnes virsmas laukums, m2 1.5 1.8
Kratītāju skaits 5 6
Kratītāju platība, m2 6.7 8
Sietu virsmas laukums, m2 5.2 6.3
Graudu bunkura tilpums, l standarta / pēc izvēles 8000 / 10 000 9000 / 11 000
Bunkura izkraušanas ātrums, standarta / pēc izvēles 88 88 / 125 88 88 / 125
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Unikāla kulšanas tehnoloģija – masa kustas, nemainot virzienu šaurā leņķi. Tādēļ nepieciešama mazāka 
dzinēja jauda kulšanai, tiek saglabāta graudu kvalitāte.

Maksimāla caurgājība jebkādos apstākļos. ProDrive automātiskā transmisija (ar diferenciāļa bloķēšanu), 
kāpurķēdes šasija un piedziņas aizmugurējais tilts (ar diferenciāļa bloķēšanu).

No 2016. gada atjaunotie T sērijas kombaini tika radīti, vēloties apmierināt augošās klientu 
prasības: ražīgumu, graudu kvalitāti, minimālus zaudējumus. Kombainos ir jauni risinājumi, 
līdz ar to varam piedāvāt lielāku aktīvās atdalīšanas (līdz 4,0 m2) un tīrīšanas sistēmas virsmas 
laukumu (līdz 6,3 m2). Vienkārša pāreja uz citu kultūru un ilgs eļļošanas punktu intervāls ļauj 
vairāk laika veltīt kulšanai, nevis apkopei. Automātisko funkciju pakete – Autotrack (automā-
tiska stūrēšana), auglīguma kartes, JDLink (telemātikas sistēma) un vēl daudzas citas – palī-
dzēs pilnvērtīgi izmantot kombaina potenciālu.

T sērijas 
kombaini

Tehniskie dati/modeļi T550 T560 T660 T670
Dzinēja darba tilpums, l 6.8 9
Dzinēja jaudas pieaugums, izkraujot, kW/ZS 22/30 25/34
Dzinēja maksimālā jauda saskaņā ar ECE R120 standartu, kW/ZS 224/305 285/387 335/455
Degvielas tvertnes tilpums, l 800
Kulšanas cilindra diametrs / virsmas laukums, mm 660 / 1400  660 / 1670
Spriguļu skaits 10 10
Cimda tipa separatora (otrā cilindra) diametrs, mm 800 800
Kulšanas cilindra pamatnes virsmas laukums, m2 3.3 4
Kratītāju skaits / virsmas laukums, m2 6 / 4,8 6 / 5,8
Tīrīšanas sistēmas virsmas laukums, m2 5.2 6.3
Graudu bunkura tilpums, l 8000/10000 10000 9000/11000 11000
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Active Yield sistēma – nodrošina maksimāli pre-
cīzu auglīguma karšu sastādīšanu. Vairs nevaja-
dzēs atsevišķi svērt graudu bunkuru un kalibrēt 
sistēmas, tas viss tiks veikts automātiski. Sistēmas 
precizitāte līdz 97%.

Active terrain – pauguraina apvidus sistēma. 
Automātiski regulē augšējā un apakšējā sieta 
atvēršanas pakāpi, ventilatora gaisa plūsmu 
atkarībā no kultūras un nogāzes slīpuma. Tas 
palīdz izvairīties no zaudējumu rašanās.

Šis kombains radīts tiem, kuriem nepieciešams maksimāls ražīgums un augstākā graudu 
kvalitāte. Jaunā S700 sērija ir pilnībā automatizēts kombains. Pēc graudu kvalitātes noteik-
šanas (ICA2) un AutoTrack (automātiskās stūrēšanas) un HarvestSmart (automātiskās ātruma 
uzturēšanas) aktivizēšanas izbaudiet komfortablu darbu, jo kombains tālāk visu veiks pats.
Jaunums: ICA2 – ar videokamerām tiek noteikta graudu kvalitāte, pēc tam saskaņā ar to tiek 
pārregulēts kombains, HarvestSmart – sistēma, kas regulē braukšanas ātrumu, lai kombains 
kultu maksimāli noslogots.

s sērijas 
kombaini

Tehniskie dati/modeļi S760 S770 S780 S785 S790
Dzinēja darba tilpums, l 9 13.5
Dzinēja jaudas pieaugums, izkraujot, kW/ZS 25/34 37/50
Dzinēja maksimālā jauda saskaņā ar ECE R120 standartu, kW/ZS 285/387 335/455 402/547 425/578 460/626
Rotora garums / diametrs, mm 3124 / 762
Kopējais rotora cilindru pamatnes virsmas laukums, m2 3 3.09
Sietu virsmas laukums, m2 4.9
Graudu bunkura tilpums, l 10600 14100
Push Button Shift transmisija Standarta Nav iespējama
ProDrive automātiskā transmisija Nav iespējama Pēc izvēles Standarta
Daļējā kāpurķēžu šasija Nav iespējama Pēc izvēles

Unikāla Variable Stream maināmas plūsmas kul-
šanas rotora konstrukcija patērē mazāk jaudas 
un izceļas ar lielāku caurlaides spēju. Hidrau-
liskā cilindra pamatnes amortizācija nodrošina 
vienmērīgu darbu. Masa tiek kulta ļoti maigi – ar 
beršanas, nevis triecienu principu, tādēļ graudi 
netiek sabojāti.

Jaunais vadības rokas balsts – vēl vienkāršāks 
lietošanā un ērtāks operatoram. Aktīvo monitora 
logu var pilnībā modificēt pēc operatora vēlē-
šanās. Ērta vadības svira tagad ir aprīkota ar līdz 
pat 7 papildu programmējamiem slēdžiem. 
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jOHn DEERE 
pļaujmašīnas

600R – standarta pļaujmašīna. Līdz pat 8 darba 
platuma modeļiem: no 4,2 līdz 10,7 m. Liela 
diametra (660 mm) gliemežskrūve ar augstām 
vītnēm ātri nogādā labību slīpajā kamerā. Nerū-
sējošā tērauda pļaujmašīnas dibena padeves 
plāksnēm nav nepieciešama papildu apkope.

700PF – aktīvas padeves pļaujmašīna. Nopļautā 
labība ar lentes transportieri tiek nogādāta 
uz pļaujmašīnas gliemežskrūvi. Tādējādi tiek 
vienmērīgi noslogots kombains un līdz pat 10% 
pieaug darba ražīgums. Jaunās 700PF pļaujmašī-
nas gliemežskrūves diametrs palielināts līdz pat 
760 mm, cenšoties maksimāli uzlabot ražīgumu.

Pat nelielas graudu ražas izmaiņas var ievērojami palielināt peļņu. Tādēļ ir īpaši svarīgi izvē-
lēties piemērotu pļaujmašīnu, kas nodrošina ražīgumu un minimālus zaudējumus. Uzņē-
mums John Deere piedāvā plašu pļaujmašīnu izvēli, kas apmierinās pat visizvēlīgāko klientu 
prasības.

600F – lokana dibena pļaujmašīna. Pieci darba 
platuma modeļi: no 6,10 līdz 10,7 m. Lokans 
galds, kas ideāli kopē reljefu un var kustēties uz 
augšu vai uz leju 152 mm. No kabīnes vadāms 
kopēšanas spiediens ļauj ievākt arī ļoti sakri-
tušu (nosēdušos) kultūru, tas ir īpaši noderīgi, 
kuļot zirņus vai pupiņas. Zemākais pļaušanas 
augstums – tikai 3,8 cm.

600D – siksnas pļaujmašīna. Dubulta naža 
transmisija efektīvi pļauj ražu. Masu nes tikai 
konveijeri, bez skrūves, tādēļ masa tiek padota 
ļoti vienmērīgi. Kombains attīsta lielāku ātrumu 
un ražīgumu.
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ZuRn kombainu agregāti GERinGHOFF pļaujmašīnas

Pļaujmašīnas lopbarības smalcinātājiem. Disku pļaušanas mehānisms 
ļauj strādāt laukā ar ātrumu līdz pat 15 km/h. Lieliski piemērotas zāles un 
labības ievākšanai. Iespējami varianti 4,6 m un 6,2 m.

Jaunums no 2015. gada – lokana siksnas pļaujmašīna. Paredzēta labības, 
rapša un pākšaugu pļaušanai. Zemākais pļaušanas augstums – 24 mm.

Pļaujmašīnu ratiņi – stingrs centrālais rāmis un uzticama ass garantē, ka 
pat smagākās pļaujmašīnas tiks droši nogādātas vietā. Rapšu galdi – bez 
zaudējumiem.

Tirgū vienīgais kukurūzas plūcējs ar 45 cm rindu atstarpi. Šī pļaujmašīna var 
pļaut jebkurā virzienā. Līdz ar to pieaug kombaina ražīgums.

Uzņēmums ZURN ir oficiāls John Deere piegādātājs, kas ražo kombainiem paredzētus agregātus. Uzņēmuma pamatprodukti ir ratiņi un 
pļaujmašīnu agregāti rapšu ražas ievākšanai, kā arī tiešās zāles pļaušanas pļaujmašīnas ProfiCut, kas tiek pievienotas pie pašgājēja lopbarības 
smalcinātāja. Tāpat tiek ražotas dažādas saulespuķu ražas ievākšanas iekārtas un agregāti. No 2004. gada uzņēmums ražo Zurn kombainus, 
kas paredzēti zinātniskiem mērķiem. Šie kombaini ir aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, kas palīdz veikt zinātniskus pētījumus. Tiek piedā-
vāti 4 to modeļi.

Geringhoff kukurūzas pļaujmašīnas ražo jau vairāk nekā 50 gadus. 1995. gadā uzņēmums prezentēja unikālu pļaujmašīnu ar trīs rotoru teh-
noloģiju un kukurūzu stiebru smalcinātāju Rota-Disc, 2011. gadā – pirmo pasaulē bezrindu pļaujmašīnu Independence. No 2017. gada šī 
rūpnīca ir kļuvusi par oficiālu John Deere partneri un pašlaik piegādā kukurūzas pļaujmašīnas.
Jau daudzus gadus uzņēmums ražo graudu noņemšanai paredzētās pļaujmašīnas, kas ieguvušas klientu uzticību, pateicoties ilgajam kalpo-
šanas mūžam. Tiek ražotas vara, lokanās, cietās pļaujmašīnas, iespējams pasūtīt pat transporta stāvokli saliekamas pļaujmašīnas, kurām nav 
nepieciešami ratiņi.

Darba platums Apraksts
RAPS PROFI II 4,10 – 10,7 m Standarta pļaujmašīnas pagarinājums rapšu zaudējumu samazināšanai.

Ratiņi 4 – 12 m Visu tipu pļaujmašīnu pārvadāšanai, piekabinot pie kombaina.

ProfiCut 4,6 – 7,0 m Tiešās pļaujmašīnas, kas tiek piestiprinātas pie pašgājēja lopbarības smalcinātāja.

Premium Flow 5,5 – 12,2 m Labības pļaujmašīna kombainiem ar aktīvu siksnas padeves transmisiju.

Solero 5,6 – 11,2 m Saulespuķu pļaujmašīnas kombainiem.

PPU 600 4,25 – 6,7 m Tiešais zirņu ievācējs / plūcējs.

Modelis Kultūra Darba platums Īpatnības
RotaDisc Kukurūza 4 – 16 rindas Trīs smalcināšanas veltnīši

Mais Horizon Kukurūza 4 – 16 rindas Trīs smalcināšanas veltnīši un nazis

HarveStar Graudu 4,8 – 7,2 m Saliekama, standarta pļaujmašīna

VarioStar Graudu 4,8 – 9,1 m Gareniskās pļaušanas galda pļaujmašīna

TruFlex Graudu 9,1 m Siksnas, lokana pļaujmašīna
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Unikālā HarvestLab tehnoloģija ļauj reālā laikā analizēt smalcināmo lopbarību – no mitruma rādītājiem 
līdz cietes, olbaltumvielu vai šķiedras saturam. Tagad varēsiet uzreiz uzzināt lopbarības kvalitāti.

John Deere ProStream sistēma nodrošina masas kustēšanos bez ievērojamas beršanās, tādēļ visa dzi-
nēja jauda tiek lietota maksimālai masas apstrādei. Līdz ar to varat būt droši, ka īsākā laikā sagatavosiet 
lielāku masas daudzumu.

8000. sērijas pašgājēja smalcinātāji ir tirgus līderis dizaina un tehnoloģiju progresa jomā. Tai pie-
mīt tādas īpašības kā ProCut automātiskā naža un priekšējo nažu attāluma regulēšana, AutoTrac 
stūrēšanas un AutoFill piekabes pildīšanas funkcijas, Premium kabīne, ProDrive transmisija un 
John Deere dzinēji, kas ļauj strādāt ekonomiski un komfortabli, – aizmirstiet par rūpēm!

jOHn DEERE 
pašgājēja lopbarības
smalcinātāji

Tehniskie dati/modeļi 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800
Dzinēja darba tilpums, l 9 13.5 19

Maksimālā dzinēja jauda ražas ievākšanas laikā, kW/ZS 279/380 317/431 360/490 397/540 430/585 460/625 563/766 605/843

Smalcinātāja cilindra platums/diametrs, mm 680/670 850/670

Smalcinātāja cilindra nažu skaits, gab. 40, 48 vai 56 40, 48, 56 vai 64

Griezuma garums, mm 4 - 52* 3–52*

Griezuma garuma regulēšanas sistēma Bezpakāpju 

Ieteicamais zāles uztvērējs, m 3.0 4.0 4.5

Bezrindu rotācijas kukurūzas pļaujmašīna Kemper, m 4.5 6.0 7.5 9.0

* Atkarībā no izvēlētā smalcināšanas cilindra nažu skaita
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KEmPER pļaujmašīnas un smalcinātāji

C3000 modeļa smalcinātājs var balstīt graudu šķaidīšanas ierīci UniCracker, 
kas paātrina lopbarības apstrādi. Lopbarības uzturvērtība ir augstāka, jo 
graudos esošās barojošās vielas tiek atbrīvotas.

Izmantojot videokameras un 
sensorus, kombains, ņemot vērā 
slodzi un noteikto ražas kvalitāti, 
pats automātiski noregulē 
kombaina komponentus

Automātiski ievāc datus par ražu, tās 
daudzumu un mitrumu, lai vēlāk tos 
varētu analizēt

C2200 un C3000 modeļa smalcinātāji var būt aprīkoti ar 2 vai 3 m platuma 
zāles savācēju, tādējādi tiek vēl vairāk paplašinātas iekārtas lietošanas 
iespējas.

Strādājot ar visu pļaujmašīnas 
platumu un izmantojot automātisko 
stūrēšanu, operators var vairāk 
laika veltīt ievāktās ražas kvalitātes 
novērošanai

Attālā datu ievākšana un nodošana 
uz jūsu biroju. Sistēma informē par 
kombaina stāvokli laukā, tā darba 
parametriem un degvielas patēriņu, 
kā arī sniedz iespēju analizēt 
sniegtos datus.

Viedās ražas ievākšanas sistēmas
Kemper ir vācu uzņēmums, kas ražo izcilas kvalitātes produktus, piemēram, bezrindu kukurūzas pļaujmašīnas (no 3 m līdz 9 m platumam), kas 
pieder pie 300. un 400. sērijas. 300. versija ir unikāla ar to, ka ar tās palīdzību var pļaut arī cietu stiebru augus, piemēram, lopbarības labības 
ievākšanai. 400. sērija paredzēta īpaši augstai kukurūzai – lielāka diametra cilindri viegli tiek galā ar garākiem kātiem. Tāpat tiek ražoti arī pie-
kabināmi lopbarības smalcinātāji un zāles savācēji, kas izceļas ar savu ilgo kalpošanas mūžu.

Mūsdienu John Deere labības kombainā ir integrētas tādas tehnoloģijas kā JDLink telemātikas sistēma, automātiska stūrēšana, attālās konsul-
tācijas, auglīguma karšu sastādīšana un pārraidīšana uz John Deere Operāciju centru internetā. Šīs tehnoloģijas ļauj tādā pašā laikā veikt vairāk 
darba, kā arī palīdz pieņemt pareizus agronomiskos lēmumus nākotnē.

Modelis  C 1200 C2200 C2200 C3000 C3000
Pļaujmašīna Pļaujmašīna Savācējs Pļaujmašīna Savācējs

Platums 1,76 m 2,35 m 2,40 m 3,00 m 2,60 m
Darba platums 1,25 m 2,28 m 2,00 m 3,00 m 2,00 m
Darba augstums 3,95 m 4,20 m 4,20 m 4,20 m 4,20 m
Transportēšanas platums 3,70 m 3,70 m 3,70 m 3,70 m 3,70 m
Svars 1100 kg 2050 kg 1500 kg 2350 kg 1700 kg
Jaudas min. patēriņš 59 kW 80 kW 50 kW 100 kW 70 kW
Piekabināšana S, R, F Priekšpusē, aizmugurē, sānos Priekšpusē, aizmugurē Priekšpusē, aizmugurē Aizmugurē Aizmugurē
GTV ātrumi 1000 apgr./min. 1000 apgr./min. 1000 apgr./min. 1000 apgr./min. 1000 apgr./min.
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jOHn DEERE traktoru gamma
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1R un 2R sērijas traktori

1026R ar frontālo kraušanas ierīci un pļaušanas ierīci – dažādiem darbiem, 
kopjot vidi.

Hidrostatiskās transmisijas vadības ierīces – ar tām var optimizēt 
transmisijas un traktora darbu.

Hidrostatiskās transmisijas pedāļi – ātrai virziena maiņai un precīzai ātruma 
izvēlei.

Ātri piekabināma priekšējā kraušanas ierīce – ar šo agregātu var daudz 
plašāk izmantot traktora iespējas.

3R un 4R sērijas traktori
1026R kompaktais modelis ir universāls un komfortabls. To ir viegli vadīt un apkopt. Tas radīts plaša spektra darbiem, kopjot mauriņus vai lielas 
teritorijas. 2R sērijas traktori ir manevrējami, viegli vadāmi un uzticami. Labi palīgi specializētā saimniecībā vai strādājot komunālajos darbos. 
Laba redzamība, plašs darbarīku diapazons, izmantojot 1 kategorijas aizmugures trīs punktu sakabi. Abām sērijām ir hidrostatiskā transmisija 
un 4 aktīvo riteņu piedziņa, stūres pastiprinātājs, papildus pieejama kabīne un frontālā kraušanas ierīce – darbam jebkurā gadalaikā.

3E ir jauns modelis (tas aizvieto 3036E). Jaudīgāks universālais traktors ar hidrostatisku transmisiju plaša profila darbiem, īpaši noderīgs ar 
priekšējo kraušanas ierīci. 3R sērijai ir daudz ražīgumu uzlabojošu īpašību, kas izmantotas arī 4R sērijā. 4M – ir piemēroti zemkopībai un ci-
tiem darbiem, īpaši ja nepieciešama stingra transmisija smagiem darbiem. 4R – tas ir izcils komforts un vadāmība; šie traktori ir radīti lieliem 
darbiem. Taupīgi dzinēji, izcilas manevrēšanas spējas pat ļoti šaurās vietās un ražīgumu uzlabojošas funkcijas 3R un 4R sērijas traktoros – tas 
ir tieši tas, kas nepieciešams profesionāļiem.

Tehniskie dati/modeļi 1026R 2026R 2036R 3038E 3033R 3038R 3045R 4049M 4066M 4049R 4066R
Jauda, kW/ZS (saskaņā ar 97/68/EK standartu) 18,5/25,2 18,5/25,2 26,9/36,6 27,7/37,1 24,1/32,8 27,3/37,1 32,8/44,6 36,2/49 48,5/65 36,2/49 48,5/65
Cilindru skaits / turbīna T 3 3 3/T 3/T 3 3/T 3/T 4/T 4/T 4/T 4/T
Dzinēja darba tilpums, l 1.115 1.115 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.995 2.091 1.995 2.091
Transmisijas tips Hidrostatiskā, 2 pedāļu Hidrostatiskā – eHydry, 2 pedāļu
Mehāniskā transmisija (pēc izvēles) Nav 12x12 PowrReverser Nav 12x12 PowrReverser Nav
4 aktīvās piedziņas rati Jā
Kabīne Pēc izvēles Nav Pēc izvēles Nē Nē Jā
Stūres pastiprinātājs Jā
Hidrosūkņa kopējais ražīgums, l/min. 24 28 35.2 35.2 52.5 52.5 52.5 60.2 60.2 60.2 60.2
Aizmugurējās trīs punktu sakabes celtspēja, kg 525 560 946 946 1148 1148 1148 1420 1420 1420 1420
Traktora svars bez kabīnes / ar kabīni, kg 700/850 760/920 1100/1325 1053 1400/1700 1400/1700 1400/1700 1710/nav 1710/nav nav/2120 nav/2120

JAUNUMS
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jOHn DEERE frontālie iekrāvēji

Automātiska iekrāvēja nofiksēšana: 
iekrāvēja strēle tiek nofiksēta 
automātiski – ir tikai jāpiebrauc un 
iekrāvējs tiks nofiksēts. Ātrāk, ērtāk, 
drošāk.

Hidrauliskā darba rīku fiksēšana ļauj 
piekabināt un atkabināt darba rīkus, 
neizkāpjot no kabīnes.

Iekrāvēja izlīdzināšanas vilcēji ir 
montēti strēles apakšā, tādēļ tie 
nepasliktina redzamību, nodrošina 
labākas manevrēšanas iespējas un 
lielāku celtspēju.

Iekrāvēja lukturi: papildu darba 
gaismas ir montētas uz paša 
iekrāvēja, tādēļ lieliski redzēsiet 
darba rīku neatkarīgi no tā, kādā 
stāvoklī atrodas iekrāvējs.

IDEĀLS PĀRIS. John Deere frontālie iekrāvēji ir projektēti īpaši John Deere traktoriem, tādēļ tie ir viens otram ideāli piemēroti. Šī traktora un 
iekrāvēja kombinācija garantē ideālu redzamību, ērtu vadību un izturīgumu.

Tehniskie dati / modeļi H240 543R 603R 623R 643R 663R 683R H480
Rekomendēts traktoram 5E / 5G 5M / 5R 5R / 6MC / 6RC / 6M / 6R 7R / 8R

Maksimālais pacelšanas augstums, m 3.34 3.68 3.90 4.12 4.30 5.52 4.48 4.74

Maksimālā celtspēja augstākajā punktā, kg 1200 1968 2145 2624 2551 2667 2850 2570

* Celtspēja un pacelšanas augstums ir atkarīgs no traktora specifikācijas un darba rīku izmēriem.

5GF / 5Gn / 5GV / 5GL sēriju
traktori speciāliem darbiem

5G. 1300–1950 mm 5GL. 1400–1850 mm 5GN. 1300–1850 mm 5GV. 1000–1700 mm

5G traktori speciāliem darbiem ir ideāla izvēle augļu un dārzeņu saimniecībām, dārzniekiem, vīnogu audzētājiem, komunālajām saimnie-
cībām. 5GF ir universāls traktors dārzniekiem, dārzeņu audzētājiem, komunālajām saimniecībām. 5GL ir īpaši zems traktors, kas paredzēts 
speciāli tām saimniecībām, kurās parasta izmēra traktori neietilpst. 5GN ir šaurs traktors, kas paredzēts īpaši augļu un ogu saimniecībām, kurā 
parasts traktors ir pārāk plats. 5GV ir īpaši šaurs traktors, kas ietilpst pat pašos šaurākajos dārzos vai vīnogu audzētavās.

Tehniskie dati/modeļi 5075GF 5090GF 5105GF 5075GL 5090GL 5100GL 5075GN 5090GN 5105GN 5075GV 5090GV
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 73 91 105 73 91 100 73 91 105 73 91

Lielākais griezes moments, Nm 312 366 403 312 366 401 312 366 403 312 366

Cilindru skaits/darba tilpums, l 4 / 3,4 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, 
apgr./min. 2300

Hidrosūkņa ražīgums, l/min. 96,6 (standarts) - 126,4 (pēc izvēles)

Lielākā aizmugures trīs punktu pacēlāja 
celtspēja, kg 2590

Šasijas bāze, mm 2124 2075 2148 2148

Transportēšanas svars, kg 3035 2830 2975 2915

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 4400 4200 4400 4100
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Jauns, skaidrs instrumentu panelis ļauj vienlaikus redzēt vairāk informācijas, 
un tam ir diagnostikas funkcija.

Atjaunota pārnesumu pārslēgšanas svira ar iebūvētu sakabes pogu ļauj 
pārslēgt pārnesumus, neizmantojot sakabes pedāli.

5m sērijas traktori
Atjauninātā 5M sērija tagad ir kļuvusi vēl ražīgāka un ērtāka. Darba efektivitāti nodrošina par 4 procentiem lielāka dzinēja jaudas rezerve, lielāka 
trīspunktu celtņa celtspēja un mazāks rotācijas rādiuss. Bet ērtību darbā garantē pazemināts dzinēja pārsegs, kas uzlabo redzamību, jauns, skaid-
rāks instrumentu panelis un sakabes poga uz pārnesumu pārslēgšanas sviras. Turklāt DIESEL ONLY tehnoloģija ļauj sasniegt 3B etapa piesārņo-
juma prasības bez jebkādām degvielas piedevām – TIKAI DĪZELIS!

Tehniskie dati / modeļi 5075M 5090M 5100M 5115M
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 75 90 100 115

Maksimālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 75 94 104 120

Maksimālais griezes moments, Nm 304 376 418 480

Cilindru skaits / darba tilpums, l 3 / 2,9 l 4 / 4,5 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2200

Hidrosūkņa ražīgums, l/min. 70 (hidrauliskā sistēma) + 24 (stūrēšanas sistēma)

Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja, kg 4441

Šasijas bāze, mm 2300

Transportēšanas svars, kg 3900

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 7500

TIKAI DĪZELIS! Jaudīgi un ekonomiski John Deere PowerTech E dzinēji 
nodrošina augstu griezes momentu, lielu jaudu un atbilst 3B etapa 
prasībām bez jebkādām degvielas piedevām!

Elektrohidrauliskais reverss un mitrā tipa vairāku disku sakabe nodrošina ilgu 
kalpošanas mūžu un ērtu darbu, jo īpaši strādājot ar frontālo iekrāvēju.

5E sērijas traktori
Kvalitāte par pieejamu cenu. Atjauninātais 5E sērijas traktoru diapazons ir ideāli piemērots mazo saimniecību īpašniekiem, specializētiem dārz-
niecības uzņēmumiem un komunālajiem dienestiem.
Tās ir mašīnas, kas ražotas saskaņā ar īpašu tehnoloģiju, kas definējusi jaunus ekspluatācijas īpašību un ekonomijas standartus. Tas viss par pie-
vilcīgu cenu.

Tehniskie dati / modeļi 5058E 5067E 5075E
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 60.3 68.5 74.7

Maksimālais griezes moments, Nm 247 280 304

Cilindru skaits / darba tilpums, l 3 / 2,9 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100

Hidrosūkņa ražīgums, l/min. 43,5 (hidrauliskā sistēma) + 23 (stūrēšanas sistēma)

Maksimālā gala trīs punktu celtņa celtspēja, kg 1800

Šasijas bāze, mm 2050

Transportēšanas svars, kg 3320

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 5100
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Amortizējošs priekšējais tilts un kabīnes amortizācija nodrošina 
nevainojamu darbu gan uz lauka, gan uz ceļa.

Amortizējošs priekšējais tilts un kabīnes amortizācija nodrošina 
nevainojamu darbu gan uz lauka, gan uz ceļa.

Jaunā CommandQuad plus transmisija. Šai transmisijai ir pilnībā automātisks 
pārnesumu pārslēgšanas režīms un automātiskās sakabes funkcija.

CommandArm daudzfunkcionālais rokas balsts: visu traktora, frontālā 
iekrāvēja un darba rīka funkciju vadība vienā vietā.

6mC un 6RC sēriju traktori
6MC un 6RC sēriju John Deere traktori kvalitātes un iespēju ziņā necik neatpaliek no lielākiem traktoriem, tomēr ir mazāki, tādēļ ir labāk piemēroti 
dažādiem darbiem. Gan 6MC, gan 6RC modeļus var iegādāties ar priekšējo amortizējošo tiltu, kas par līdz pat 7% uzlabo saķeri un nodrošina 
komfortu. Bet 6RC traktoru modeļos montētā automātiskā CommandQuad transmisija ļauj gan pārnesumus, gan diapazonus pārslēgt automā-
tiski un ir aprīkota ar automātiskās sakabes funkciju, tādēļ ir ideāli piemērota gan lauka darbiem, gan darbiem ar frontālo iekrāvēju.

5R sērijas traktori
Jaunajai 5R sērijai ir visas augstākā līmeņa funkcijas, kas līdz šim bija pieejamas tikai ievērojami lielākos modeļos. Rezultāts – mazs un ma-
nevrējams, tomēr jaudīgs un neparasti universāls traktors, kas spēj gāzt kalnus. Efektīvs un ekonomisks dzinējs, automātiskā transmisija, 117 
l/min. hidrauliskais sūknis, LED lukturi – augstākā līmeņa komforts un lietošanas ērtība, kas ļaus paveikt vairāk, ātrāk un labāk. Bet ar R sērijas 
frontālo iekrāvēju Jūsu 5R kļūs vēl universālāks.

Tehniskie dati / modeļi 5090R 5100R 5115R 5125R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 90 100 115 125

Nominālā jauda ar TPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 100 110 125 135

Maksimālais griezes moments, Nm 290 322 370 394

Cilindru skaits / darba tilpums, l 4 / 4,5 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2200

Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min. 73 / 117

Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja (standarta / izvēles), kg 4691 / 5394

Šasijas bāze, mm 2250

Transportēšanas svars, kg 4300

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 4600

Tehniskie dati / modeļi 6095MC 6105MC 6115MC 6095RC 6105RC 6115RC
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 95 105 115 95 105 115

Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS - - - 105 115 125

Maksimālais griezes moments, Nm 429 474 519 439 481 523

Cilindru skaits / darba tilpums, l 4 / 4,5 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100

Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min. 80 80 / 114

Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja (standarta / izvēles), kg 3400 / 4600 3950 / 5300 3950 / 5300 4600 5300 5300

Šasijas bāze, mm 2400

Transportēšanas svars, kg 5500

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 8350 8350 8650 8350 8350 8650

JAUNUMS
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CommandArm rokas balsts ar integrētu CommandCenter4 vadības monitoru 
ļauj visas traktora un darba rīka funkcijas ērti pārvaldīt vienā vietā.

John Deere 6. sērijas traktori izceļas ar unikālu visa rāmja konstrukciju, kas 
nodrošina maksimālu traktora izturību un ilgu kalpošanas mūžu.

DirectDrive – divu sakabju transmisija nodrošina vienmērīgu un ļoti ātru 
pārnesumu pārslēgšanu, minimālu jaudas zudumu un ērtu vadību.

AutoTrac automātiskās stūrēšanas sistēma palīdz izvairīties no krustošanās 
un mazina operatora nogurumu, ļaujot strādāt ražīgāk, ātrāk un ērtāk.

6R sērijas traktori
6R traktors var sasniegt izcilus rezultātus pat vissarežģītākajos apstākļos – šie traktori radīti tā, lai palīdzētu izmantot katru izdevību un pārspē-
tu jūsu gaidas. Ir daudz iemeslu, kāpēc izvēlēties 6R sērijas traktoru: jaudīgi un ekonomiski dzinēji, tirgū plašākā transmisiju izvēle, integrētas 
viedās tehnoloģijas, ērta vadība, augsts komforta līmenis, lieliska redzamība un mazas ekspluatācijas izmaksas.

6m sērijas traktori
Kopš 6M sērijas ieviešanas 2012. gadā šie traktori ir izpelnījušies apskaužamu reputāciju – tie ir vienkārši, uzticami un daudzpusīgi traktori. Tur-
pinot iesāktos darbus, John Deere vēl vairāk ir pilnveidojis šo sēriju. Tagad 6M sērijas traktoros var montēt CommandQuad transmisiju ar pilnībā 
automātisku vadību, kabīnes amortizāciju, rūpnīcas automātisko stūrēšanas sistēmu AutoTrac un ISOBUS sistēmu. Bet visu 6 cilindru modeļu 
dzinēju apkopes intervāli ir pagarināti līdz 750 darba stundām, tādēļ šo traktoru apkope ir kļuvusi vēl vienkāršāka un lētāka.

Tehniskie dati / modeļi 6110M 6120M 6130M 6135M 6145M 6155M 6175M 6195M
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 110 120 130 135 145 155 175 195
Maksimālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 116 126 137 142 153 164 185 206
Maksimālais griezes moments, Nm 497 542 587 610 655 700 790 880
Cilindru skaits / darba tilpums, l 4 / 4,5 l 6 / 6,8 l
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min. 80 / 114 114

Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja (standarta / 
izvēles), kg 3950 / 5300 3950 / 5300 4600 / 6000 5300 / 6800 6000 / 6800 7200 / 8100 8500 8500

Šasijas bāze, mm 2580 2765 2800
Transportēšanas svars, kg 5800 6200 6700 7500
Maksimālais pieļaujamais svars, kg 8650 9150 9150 9950 10000 11000 12300 12300

Tehniskie dati / modeļi 6110R 6120R 6130R 6135R 6145R 6155R 6175R 6195R 6215R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 110 120 130 135 145 155 175 195 215

Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 130 140 150 165 185 195 215 235 255

Maksimālais griezes moments, Nm 544 586 628 670 775 816 900 984 1025

Cilindru skaits / darba tilpums, l 4 / 4,5 l 6 / 6,8 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100

Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min. 80 / 114 114 / 155

Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja, kg 5300 5300 6000 6800 8100 8100 8500 8500 9550

Šasijas bāze, mm 2580 2765 2800

Transportēšanas svars, kg 6000 6100 6200 6400 6900 7100 8300 8400 8500

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 8950 9950 9950 10450 11250 11750 12700 13450 13450
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7R kabīne. Plaša – 3,6 m3 kabīnes tilpums. Ērta – augstākās kvalitātes materiāli, 
CommandArm rokas balsts, lieliska redzamība. Klusa – trokšņa līmenis tikai 68 
dB(A).

CommandPRO – viens risinājums visu funkciju vadībai: pilnīga transmisijas 
vadība ar līdz pat 11 programmējamām pogām galveno darba funkciju 
vadībai.

Bāzes komplektācijā iekļautā AutoTrac automātiskās stūrēšanas un JDLink 
dokumentēšanas sistēmas ļaus samazināt izmaksas par 10 procentiem.

Pilnveidota AutoPowr transmisija līdz pat 100% no dzinēja jaudas nodod 
mehāniski, tādēļ ir ne tikai ērta, bet arī ekonomiska.

7R sērijas traktori
7R sērijas traktori: maksimāls darba ražīgums, labākā kabīne savā klasē, izcils komforts un mazas ekspluatācijas izmaksas. Vācijas neatkarīgās 
testēšanas un sertificēšanas aģentūras DLG veiktajā pētījumā sērijas flagmanis John Deere 7310R sasniedza visu laiku degvielas ekonomijas 
rekordu savā jaudas klasē! To ļāva ļoti efektīvā e23 Powershift transmisija, kuras efektivitāte sasniedz pat 94%, tāpēc, izvēloties šo transmisiju, 
varat būt drošs, ka dzinēja jauda uz zemi tiks nodota maksimāli efektīvi.

6R sērijas traktori
John Deere ir paplašinājis 6R modeļu gammu ar diviem jauniem modeļiem: 6230R un 6250R. Tas ir jauns jaudas un svara attiecības etalons: 300 
ZS (maksimālā jauda ar IPM) traktorā, kura svars nepārsniedz 9,3 tonnas. Šajos modeļos ir īstenoti daudzi pilnveidojumi: stiprināta AutoPowr bez-
pakāpju transmisija, uzlabota priekšējā tilta amortizācija, 160 l/min. hidraulikas plūsma pie apgriezienu skaita, kas nepārsniedz 1500 apgr./min., 
mainīgu proporciju stūrēšanas mehānisms un pilnībā jauna stūrēšanas stratēģija ar jauno CommandPRO vadības sviru.

Tehniskie dati / modeļi 6230R 6250R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 230 250
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 270 290
Maksimālais griezes moments, Nm 1130 1214
Cilindru skaits / darba tilpums, l 6 / 6,8 l
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100
Hidrosūkņa ražīgums, l/min. 160
Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja, kg 10400
Šasijas bāze, mm 2900
Transportēšanas svars, kg 9300
Maksimālais pieļaujamais svars, kg 15000

Tehniskie dati / modeļi 7210R 7230R 7250R 7270R 7290R 7310R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 210 230 250 270 290 310
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 240 260 280 300 320 340
Maksimālais griezes moments, Nm 983 1077 1171 1245 1358 1452
Cilindru skaits / darba tilpums, l 6 / 6,8 l 6 / 9,0 l
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min. 162 / 223
Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja, kg 9208 10206
Šasijas bāze, mm 2925
Transportēšanas svars, kg 10880 11185 11326
Maksimālais pieļaujamais svars, kg 14500 16000
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Unikāla AirCushion kāpurķēžu šasijas amortizācijas sistēma ļauj strādāt ar lielāku 
ātrumu un izolē operatoru no vibrācijām.

e23 ir unikāla, īpaši efektīvi jaudu nododoša, ekonomiska transmisija. 
Strādājot šai transmisijai, 94% dzinēja jaudas tiek nodoti riteņiem.

Bāzes komplektācijā montētajai 4 punktu kabīnes amortizācijai ir 100 mm 
kustību amplitūda, un tā nodrošina maksimālu komfortu operatoram.

9,0 l darba tilpuma dzinēji ar 2 turbokompresoriem nodrošina ļoti platu 
stabilās jaudas intervālu (1500 – 2100 apgr./min.).

8RT sērijas traktori
8RT kāpurķēžu traktoriem ir visas 8R sērijas traktoru priekšrocības, papildus nodrošinot lielāku saskarsmes virsmu ar lauku, līdz ar to tiek mazāk 
bojāta augsne un var veikt darbus slapjos apstākļos. Liela kāpurķēžu platuma izvēle (400 – 760 mm) un plašas balasta izmantošanas iespējas 
garantē, ka izvēlēsieties optimālu saskarsmes virsmas platības un svara attiecību atkarībā no savām vajadzībām. Gumijoti dzenošie riteņi un 
integrēta kāpurķēžu nostiepšanas un izlīdzināšanas sistēma nodrošina optimālu kāpurķēžu nospriegošanu un lielisku saķeri.

8R sērijas traktori
Svarīgākais rādītājs šīs jaudas traktoru klasē ir vilces jauda. John Deere to zina, tādēļ 8R sērijas traktori radīti tā, lai maksimāli efektīvi nodotu 
dzinēja jaudu uz zemi un sniegtu izcilu vilces jaudu. John Deere to pierādīja ar jauno sērijas flagmani 8400R. Veicot Vācijas neatkarīgas sabied-
rības DLG testus, John Deere sasniedza vilces jaudas rekordu – 275 kW (374 ZS). Turklāt 8400R uzrādīja DLG testu vēsturē mazāko degvielas 
patēriņu gan uz lauka, gan transporta darbos.

Tehniskie dati / modeļi 8270R 8295R 8320R 8345R 8370R 8400R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 270 295 320 345 370 400

Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 305 327 355 380 405 435

Maksimālais griezes moments, Nm 1264 1381 1498 1615 1720 1806

Cilindru skaits / darba tilpums, l 6 / 9,0 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100

Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min. 227 / 321

Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja, kg 9480 / 12125 12125

Šasijas bāze, mm 3050

Transportēšanas svars, kg 13528

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 18000

Tehniskie dati / modeļi 8320RT 8345RT 8370RT
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 320 345 370

Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 355 380 405

Maksimālais griezes moments, Nm 1498 1615 1720

Cilindru skaits / darba tilpums, l 6 / 9,0 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100

Hidrosūkņa ražīgums, l/min. 227

Maksimālā gala trīspunktu celtņa celtspēja, kg 11870

Šasijas bāze, mm 2515

Transportēšanas svars, kg 16425

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 19958
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9RX kāpurķēdes ir par 20 procentiem garākas nekā citiem ražotājiem, tas 
nozīmē par 20 procentiem mazāku apgriezienu skaitu un par 20 procentiem 
ilgāku kalpošanas mūžu.

9R traktoros iemontētā unikālā HydroCushion hidrauliskā priekšējā tilta 
amortizācija uzlabo saķeri un vēl vairāk uzlabo komforta līmeni.

Liela diametra piespiešanas riteņi nodrošina vienmērīgu kāpurķēžu 
piespiešanu, tie ir viegli nomaināmi, un tiem nav nepieciešama ikdienas 
apkope.

e18: ekonomiska automātiskā PowerShift transmisija ar efektivitātes vadības 
programmu nodrošina, ka vienmēr tiek strādāts pie optimālā apgriezienu 
skaita.

9RX sērijas traktori
9RX ir pietiekami jaudīgs pat pašiem lielākajiem darba rīkiem, vienlaikus nodrošinot fantastisku manevrēšanas spēju. 9RX sērija apvieno visas 
riteņu un kāpurķēžu traktoru priekšrocības vienā mašīnā. Pateicoties elastīgajai konstrukcijai, tas ir tikpat šaurs kā riteņu traktors – kopējais trak-
tora platums nepārsniedz 3 m (ar 762 mm kāpurķēdēm). Bet 4 kāpurķēžu sistēma sniedz lielāku saskares laukumu ar zemi nekā 2 kāpurķēžu 
traktoriem vai traktoriem ar dubultajiem riteņiem. Savukārt 4 punktu kabīnes amortizācija garantē operatora komfortu gan uz ceļa, gan uz lauka.

9R un 9RT sērijas traktori
Mūsdienās lielām saimniecībām nepieciešama ne tikai liela jauda, bet arī saprātīga tās izmantošana. 9R un 9RT sērijas traktori spēj attīstīt 
līdz 670 zirgspēkiem, tomēr tie ir ne tikai jaudīgi, bet arī viedi. Automātiskās stūrēšanas un telemātikas sistēmas ļauj maksimāli izmantot 9R/
RT jaudu, atvieglot darbu un samazināt izmaksas. Bet ar bezvadu datu pārraidīšanas funkciju sadaļā MyJohnDeere.com varēsiet redzēt sava 
lauka robežas, apstrādātās platības, AutoTrac braukšanas līnijas, kā arī ievākt un analizēt agronomiskos datus. 

Tehniskie dati / modeļi 9420R 9470R 9520R 9570R 9620R 9470RT 9520RT 9570RT
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 420 470 520 570 620 470 520 570

Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 462 517 572 628 670 517 572 628

Maksimālais griezes moments, Nm 1938 2169 2400 2631 2800 2169 2400 2631

Cilindru skaits / darba tilpums, l 6 / 13,5 l 6 / 15,0 l 6 / 13,5 l 6 / 15,0 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100

Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min. 220 / 435

Šasijas bāze, mm 3807 3916 2956

Transportēšanas svars, kg 18810 19190 19750 20371

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 22105 2472 27216 24494

Tehniskie dati / modeļi 9470RX 9520RX 9570RX 9620RX
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 470 520 570 620

Maksimālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS 517 572 628 670

Maksimālais griezes moments, Nm 2169 2400 2631 2800

Cilindru skaits / darba tilpums, l 6 / 13,5 l 6 / 15,0 l

Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min. 2100

Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min. 220 / 435

Šasijas bāze, mm 4127

Transportēšanas svars, kg 26761

Maksimālais pieļaujamais svars, kg 28123

JAUNUMS
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Tehniskie dati / modeļi F441M F441R
Rituļa diametrs, m 1,25 – 1,35 1,25 – 1,35

Rituļa platums, m 1,21 1,21

Savācēja platums, m 2 vai 2,2 2 vai 2,2

Savācēja tips RotoFlowHC  – bez smalcinātāja vai MaxiCut 13 (13 nažu) MaxiCut 13 (13 nažu) vai MaxiCut 25 (25 nažu)

Minimālais jaudas patēriņš, kW/ZS 56/75 75/100

GTV ātrums, apgr./min. 540 540 vai 1000 (ar MaxiCut 25)

Gultņu automātiskā eļļošana - Pēc izvēles centrāla, no čaulām vai no tvertnes

Atjauninātie kameras rituļi – F441R presēšanas kameras rituļi iztur līdz pat 20% 
lielāku slodzi, salīdzinot ar iepriekšējo sēriju (4 mm biezuma sieniņas). Uzticama 
transmisija – stiprinātas ķēdes, lielāki gultņi un stingri reduktori, tādēļ tiek 
uzturēts lielāks rituļa blīvums un lopbarības kvalitāte.

Smalcinātājs MaxiCut HC – uzticams smalcinātājs ar 13 vai 25 nažiem. Katram 
nazim ir individuāla atsperes aizsardzība, kas ļauj izvairīties no traumām, 
ja smalcinātājā iekļūst svešķermeņi. Ja nepieciešams, var strādāt arī bez 
smalcinātāja. 

Hidraulisks plēves rituļu galds ļauj vienlaikus transportēt 10 plēves rituļus – 
tas pietiks visai dienai. Kad pienācis laiks nomainīt plēvi, vienkārši nolaidiet 
galdu pie pašiem aptīšanas stieņiem, tādējādi ietaupot gan laiku, gan 
spēku.

Jauna aptīšanas galda konstrukcija nodrošina to, ka ritulis vienmēr nonāk 
uz aptīšanas galda, pat stāvās nogāzēs, jo galds ir izvietots tieši zem 
presēšanas kameras. Ietīšanas ātrums 40 apgr./min. ļauj aptīt rituli 6 plēves 
slāņos tikai 39 sekundēs.

F441m/R sērijas
fiksētas kameras preses

Atjauninātās John Deere F441M/R preses ar pastāvīga tilpuma kamerām – uzlabots ražīgums, stingra konstrukcija un universālums. Izmantotā 
augsta ražīguma (High Capacity) savācēju tehnoloģija nodrošina efektīvu darbu. Savācēja pirksti: M sērijas presē tiek izmantoti 5 mm biezuma 
savācēja pirksti (4 rindas), bet R sērijas presēs – pat 6 mm biezuma savācēja pirksti (5 rindas).

C441R sērijas preses-ietinēji
John Deere C441R preses-ietinēji ir radīti profesionālām saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā daudz un 
intensīvi, jo atjauninātā dizaina preses izceļas ar efektīviem tehniskajiem risinājumiem, pateicoties kuriem var strādāt ilgāk, ražīgāk un bez 
dīkstāvēm. Preses ir piemērotas dažādām vajadzībām, tāpēc varat izvēlēties to, kas nepieciešams – vienas vai divu asu preses šasijas, smalci-
nāšanas mehānismu, vadības bloka izvēli un citas opcijas.

Tehniskie dati / modeļi C441R
Rituļa diametrs, m 1,25 – 1,35

Rituļa platums, m 1,21

Savācēja platums, m 2,2

Savācēja tips MaxiCut 13 (13 nažu) vai MaxiCut 25 (25 nažu)

Minimālais jaudas patēriņš, ZS 130

Šasijas tips Tandēma – divu asu vai vienas ass

GTV ātrums, apgr./min. 540 vai 1000 (ar MaxiCut 25)

Gultņu automātiskā eļļošana Eļļošana no čaulas – bāzes aprīkojums, no tvertnes – pēc izvēles

JAUNUMS
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Jaunās John Deere V451M/V461M un V451G maināmās kameras preses ir paredzētas gan vidē-
jām, gan lielām saimniecībām. Preses radītas, pamatojoties uz sevi pierādījušām tehnoloģijām, 
kas izmantotas R sērijas presēs, tādēļ tiek uzturēta ideāla rituļu forma un liels blīvums pat sarež-
ģītos lauka apstākļos. Augsts ražīgums, universālums, spēja strādāt bez dīkstāvēm un vienkārša 
apkope – tās ir īpašības, kas ir svarīgas visās saimniecībās.

m un G sēriju maināmās 
kameras preses

Tehniskie dati vai modeļi V451G V451M V461M
Tips Mainīga tilpuma kameras, siksnu

Siksnu skaits, gab. 6 siksnas

Rituļa diametrs, m 0,9 – 1,65 0,9 – 1,85

Rituļa platums, m 1,21

Minimālais jaudas patēriņš, GTV, ZS 100

Savācējs - MaxiCut 13 vai RotoFlow

Iespējams izvēlēties starp Premium klases (M 
sērija) un standarta klases savācēju. Standarta 
savācējs – 4 pirkstu rindu (5 mm biezuma), kura 
elementi ir cinkoti. Premium – 5 pirkstu rindu (6 
mm biezuma), ražoti no nerūsējošā tērauda.

Atjaunināta kameras gultņu sistēma ļauj sasniegt 
maksimāli ilgu kalpošanas mūžu, jo tiek lietoti 
tādi paši gultņi kā R sērijas presēs.

6 rituli veidojošo siksnu MATOc sistēma uztur 
augstu spiedienu uz masu, līdz ar to tiek izveidoti 
liela blīvuma rituļi. Siksnām ir savienojumi; un, ja 
tās ir jānomaina, nav jāizsauc servisa meistars – 
līdz ar to siksnu apkope ir vienkārša un lēta.

Rotora dizains ir unikāls, tas ļauj vienmērīgi un 
bez iestrēgšanas nodot masu uz presēšanas ka-
meru, jo masu no malām nododošās skrūves ir 
montētas tajā pašā vietā, kur rotors. Iespējamie 
rotora tipi ir MaxiCut (ar 13 nažu smalcinātāju) un 
RotoFlow (bez smalcinātāja).

JAUNUMS
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Visām John Deere saiņu presēm ir augsta ražīguma (High Capacity) rotori ar 
masas novirzīšanas skrūvēm rotora sānos, kas samazina bloķēšanas risku. 
Preses var izmantot kopā ar 15 vai 23 nažu smalcinātāju vai bez tā.

Unikāla presēšanas kamera nodrošina nepārtrauktu darbu pat 
vissmagākajos apstākļos. Stiprinātam HD plunžerim (virzulim) ir tirgū lielākā 
diametra gultņi, tādēļ tas strādā bez dīkstāvēm.

Preses ilgmūžīgums tiek garantēts, izmantojot nostiprinātus gultņus un 
ķēdes, un izturīgu pilna rāmja konstrukciju – strādājot sarežģītos apstākļos, 
prese strādās ar maksimālu efektivitāti.

MaxD presēšanas kamera – maksimālais saspiešanas blīvums mainīga 
tilpuma kameras presēs: zemākas transportēšanas un tīklam paredzamās 
izmaksas, un labāka rituļu kvalitāte. Presēšanas siksnas – 2 platas siksnas, kas 
iztur maksimālu slodzi, tāpēc ir piemērotas skābsiena presēšanai.

jOHn DEERE saiņu preses
John Deere saiņu preses ir paredzētas saimniekiem, kas vēlas sasniegt īpaši augstu ražīguma un kvalitātes līmeni. Saiņu preses transmisija un 
jaudas nodošanas vārpstas ir konstruētas tā, lai pēc iespējas samazinātu berzi, līdz ar to detaļu nodilums ir ļoti mazs. Pateicoties vienkāršajai 
konstrukcijai, arī preses apkope ir vienkārša, līdz ar to nebūs nepieciešamas lielas izmaksas. Jaudīgs piespiedu padeves rotors ar lieliem stip-
rinātiem zobiem ir pieejams variantā ar smalcinātāju vai bez tā. Šī integrētā rotora sistēma saiņu presei padod vienmērīgu masas daudzumu.

R sērijas maināmās kameras preses
V451R/V461R sērijas preses ir ātrdarbīgākās preses, kas paredzētas patiesiem profesionāļiem. Pateicoties tādām īpašībām kā unikāla rāmja 
konstrukcija, nolaižama dibena aizsardzība, ātra rituļa izkraušanas sistēma un daudzas citas, tiek veidoti augstākās kvalitātes rituļi.

Tehniskie dati un modeļi V451R V461R
Kameras tips Mainīga tilpuma kameras, siksnu

Siksnu skaits, gab. 2

Rituļa diametrs, m 0,8–1,6 0,8–1,85

Rituļa platums, m 1.21

Minimālais jaudas patēriņš, GTV, ZS 75/100 75/100

Savācējs RotoFlow HC, MaxiCut 13 vai MaxiCut 25

Tehniskie dati / modeļi 1424 1424C L1524 L1533 L1534
Saiņa augstums, cm 90 70 90 90
Saiņa platums, cm 120 80 120
Saiņa garums, cm līdz 300
Savācēja platums, cm 230
Nažu skaits, gab. x 23 23 15 23
Minimālais griezuma garums, mm x 45 45 45 45

Saiņa saspiešanas regulēšana 4 hidrocilindri ar atsevišķu hidraulisko sistēmu 3 hidrocilindri ar atsevišķu 
hidraulisko sistēmu

4 hidrocilindri ar atsevišķu 
hidraulisko sistēmu

Siešanas aparātu skaits, gab. 6 4 6
Minimālais GTV apgriezienu skaits 1000
Maksimālais transportēšanas platums, m 3
Maksimālais transportēšanas augstums, m 2.75 3.4 3.4 3.4
Transportēšanas garums, m 8 8.2 8.2 8.2
Svars, kg 8800/9400 8800/9400 10200/10800 9300/9600 10400/11000
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Ar 750A modeli varat sēt tieši rugājā – speciāli lemeši un patentēta 
hidrauliska lemešu piespiešanas sistēma sēklu precīzi izsēj pat ļoti 
cietā augsnē. Samazinot piespiešanas spēku, sekmīgi strādāsiet arī labi 
sagatavotā augsnē.

Ar 740A sējmašīnu sasniegsiet augstāku ražīgumu un labu sēklas dīgšanu, 
izmantojot minimālu zemes apstrādes tehnoloģiju. Trīs komponenti 
strādā, lai nodrošinātu precīzu sēklas iespraudumu. Sējmašīna ar divu disku 
izsēšanas lemesi un dziļuma / piespiešanas ratu.

jOHn DEERE sējmašīnas
Tiešā sēja ļauj par 50% samazināt sējas izmaksas. Precīza sēklas dozēšana un vienmērīga sējas dziļuma uzturēšana, neliels jaudas patēriņš, 
labāka augsnes struktūra un vairāk augsnē uzturēts mitrums augiem. Lauks tiks apsēts ātrāk, bet raža būs bagātīgāka.

Tehniskie dati / modeļi 740A 750A
Darba platums, m 6; 8; 9 3; 4; 6

Sēklu kastes tilpums, l 2300; 3500; 3500 100; 1800; 2300

Izsēšanas norma, kg/ha No 0,5 līdz 400

Disku lemešu skaits, gab. 40; 52; 60 18; 24; 36

Starprindu platums, cm 15; 15,3; 15 16.6

Sējas dziļums, mm No 6 līdz 78 No 13 līdz 90

Transportēšanas platums, m 3 3

Nepieciešamā minimālā traktora jauda, ZS 100; 120; 130 80; 110; 140

Modulāra pļaušanas aparāta sistēma – vienkāršs remonts, ja pļaušanas sija tiek 
sabojāta, atsitoties pret šķērsli.

Uzkarināmas pļaujmašīnas, kas tiek montētas galā, ir aprīkotas ar hidraulisku 
pneimatisko amortizācijas sistēmu, kas precīzi kopē zemes kontūru. Tā tiek 
nodrošināta labāka pļaušanas kvalitāte un labāka lopbarība.

jOHn DEERE pļaujmašīnas
John Deere pļaujmašīnas ir paredzētas maksimāla ražīguma un nevainojamas pļaušanas precizitātes nodrošināšanai. Iespējams izvēlēties 
starp uzkarināmām, piekabināmām, frontālām un kombinētām pļaujmašīnām. Tādas īpašības kā mazs jaudas patēriņš, lieliska kvalitāte un 
ilgs kalpošanas mūžs, mazas ekspluatācijas izmaksas nodrošina ātru un kvalitatīvu darbu. Kondicionēšanas sistēmas var izvēlēties ar metāla 
pirkstiem vai ar gumijas ritentiņiem. Standarta vai modulāra pļaušanas sija un uzticams rezultāts, veicot pat vissmagākos darbus.

Tehniskie dati / modeļi 228A 131 F310R F350R 324A 328A 331 1355 1365 630 635 830 835 R870R R950R R990R 488
Tips Frontālais Frontālais Uzkarināma galā Piekabināma, sāna vilces Centrālās vilces Kombinētā pļaujmašīna 

Darba platums, m 2.8 3.1 3.1 3.5 1.9 2.8 3.1 2.5 3 3 3.5 3 3.5 8,3–8,7 9,1–9,5 9,5–9,9 8.8

Nepieciešamā minimālā 
traktora jauda pie GTV, ZS 80 100 100 120 70 80 100 75 90 90 105 105 115 210 230 250 220

Vāla platums, m 1,1–1,6 1,4–2,0 1,2–2,4 1,2–2,4 0,9–1,8 1,0–2,2 1,2–2,5 0,7–1,3 0,8–1,8 0,9–2,0 1–2,4 0,9–2,0 1,0–2,4 2 x 
1,3–3,2

2 x 
1,3–3,2

2 x 
1,3–3,2

2 x 
1,8–2,75
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Stabilākās smidzināšanas sijas tirgū. Tie ir smidzinātāji, kas paredzēti vidēja izmēra saimniecībām 
un ir aprīkoti ar stabilākajām smidzināšanas sijām, kas pieejamas tirgū (TopAgrar, BBA). Tagad pa-
pildu precizitātes nodrošināšanai šīs sērijas smidzinātājus var komplektēt arī ar spiediena šķīdu-
ma cirkulāciju sijās. Pamata smidzinātāja komponenti ir montēti uz stingras rāmja konstrukcijas, 
kas piemērota liela tilpuma rezervuāru (līdz 4000 l) transportēšanai.

m700 sērijas 
piekabināmie 
smidzinātāji

Transportēšanas ātrums ar pilnu tvertni – 40 
km/h. Triecienus amortizē poliuretāna spilveni, 
kas izceļas ar kalpošanas mūža ilgumu un vienā-
du elastīgumu gan tad, kad tvertne ir pilna, gan 
tad, kad tukša.

GS1800 ekrāns ir vienkāršs un visiem labi zināms, bet, ja montēsiet SF6000 GPS uztvērēju, varēsiet iz-
mantot automātisku sekciju vadību un automātiskās stūrēšanas funkcijas.

Stingra polietilēna 12 mm sieniņu biezuma tver-
tne ir apļa profila, līdz ar to šķīdums vienmēr tiek 
nevainojami samaisīts un tīri izskalots.

Tehniskie dati / modeļi M700 sērija
Tvertnes tilpums, l 2400, 3200, 4000

Dubultās salocīšanas sijas, m 18, 21, 24, 27, 28

Trīskāršās salocīšanas sijas, m 24, 27, 28, 30

Sūknis, l/min. 280 virzuļa, membrānas

Transportēšanas ātrums, km/h 240

Asis Fiksēta ass ar 150/180 cm vai 200 cm platumu

Amortizējošā ass Poliuretāna spilvena

Saskaņojami vadības monitori Implement Display 1100 ar daudzfunkcionālu vadības sviru vai GreenStar 1800/2630

Savietojamība ar AMS Paralēla vadīšana / sekciju vadība / dokumentēšana / darbs ar mainīgu normu / ISOBUS

Siju piekare Integrēts svārsts un novirzes slāpētāji

Recirkulācija Standarta, gredzenveida vai spiediena recirkulācijas sistēma
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John Deere R900 ir piekabināmais smidzinātājs profesionāļiem, kas vēlas iegūt jaunākās tehno-
loģijas, ar kuru palīdzību gada laikā var apsmidzināt vairāk nekā 10 000 ha. Smidzinātāja vadī-
bas sistēmas visā smidzināšanas procesa laikā aprēķina sistēmā esošā šķīduma daudzumu līdz 
pēdējai lāsei. Automātiskais atšķaidīšanas process nodrošina maksimāli efektīvu ķīmisko vielu 
likvidēšanu no smidzinātāja un uztur tajā ideālu tīrību.

m900, m900i un R900i 
sēriju piekabināmie
smidzinātāji

PowerSpray – hidrauliski vadīts dubultu ekscen-
tra sūkņu tandēms ļauj uzpildīt tvertni ar ātrumu 
1200 l/min. un maisījumu nogādāt uz sijām ar 
ātrumu 1000 l/min.

Vadība ir ļoti vienkārša, pie tās ātri pierod. Smidzinātājs tiek vadīts ar kabīnē iekārtotu daudzfunkcionālu 
rokturi.

Ar GS2630 monitora palīdzību var vienkārši no-
teikt mainīgo izsmidzināšanas normu. Turklāt ir 
iespēja izmantot tādas tehnoloģijas kā sekciju 
vadība un dokumentēšana.

Tehniskie dati / modeļi M900 sērija R900i sērija
Tvertnes tilpums, l 4400, 5200, 6200 4400, 5200, 6200
Darba platums – dubultas salocīšanas sijas, m 24, 27, 28 24, 27, 28, 30
Darba platums –  trīskāršas salocīšanas sijas, m No 24 līdz 40 No 25 līdz 40
Sūknis, l/min. 280 + 280 virzuļa, membrānas PowrSpray 1200+1000 ekscentra
Transportēšanas ātrums, km/h 240 240

Asis Fiksēta ass 200 cm; 180/210 cm; 195/225 cm (papildu 
stūrējama) Fiksēta vai slīdoša ass (papildu stūrējama)

Amortizējošā ass ProRoad standarta ProRoad standarta

Smidzināšanas kontrolētāji Implement Display 1100 ar daudzfunkcionālu vadības 
sviru vai GreenStar 1800/2630 GreenStar 1800/2630

Savietojamība ar AMS Paralēla vadīšana / sekciju vadība / dokumentēšana / 
darbs ar mainīgu normu / ISOBUS

Paralēla vadīšana / sekciju vadība / dokumentēšana / 
darbs ar mainīgu normu / ISOBUS

Siju piekare BoomGuard BoomGuard

Recirkulācija Gredzena recirkulācija vai spiediena recirkulācijas sistēma Spiediena recirkulācijas sistēma, smidzinātāja izvēle no 
kabīnes
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John Deere R4040i/R4050i smidzinātāji ir konstruēti tā, lai apmierinātu jūsu vajadzības visos 
smidzināšanas ciklos. Tā ir precīzas lauksaimniecības mašīna ar viedām vadības sistēmām. Šie 
pašgājēja smidzinātāji ir vienīgie tirgū, kurus var pārraudzīt un vadīt internetā.

R4040i / R4050i
sērijas pašgājēja
smidzinātāji

Neatkarīga hidropneimatiskā 4 riteņu šasija smi-
dzinātāju uztur stabilu transportā ar ātrumu līdz 40 
km/h. Bezpakāpju hidrostatiskā transmisija ļauj ātri 
transportēt smidzinātāju paugurainā apvidū.

Visiem labi pazīstamais un kvalitatīvais John Deere 
dzinējs – 6,8 l ar vienu turbokomperosu – patērē 
tikai 2–3 procentus Adblue šķīduma.

JAUNUMS! Oglekļa šķiedras sijas ir 4 reizes vieglā-
kas un 2 reizes stiprākas par metāla sijām. Siju sta-
bilums ir nepārspējams, pat strādājot lielā ātrumā 
paugurainā apvidū.

Tehniskie dati / modeļi R4040i R4050i
Dzinēja jauda, ZS 240 240
Dzinējs, cil. sk./l 6 / 6,8 6 / 6,8
Degvielas tvertnes tilpums, l 290 290
Rezervuāra tilpums, l 4000 5000
Tīrā ūdens tilpums, l 400 400
Vadības ekrāns GS2630 GS2630
Siju platums, m 24–36 36
Siju tips Metāla (oglekļa šķiedra tikai 36 m) Oglekļa šķiedra
Transmisija Bezpakāpju hidrostatiskā
Ātrums, km/h (darba) 20 20
Atstarpe, m 1,1 1,1
Hidrauliskā šķērsbāzes platuma regulēšana, cm 1,85 – 2,85 1,85 – 2,85
Svars, kg 12 100 12 400

Precīza lauksaimniecības grāmatvedība ir atslēga 
pareizu lēmumu pieņemšanai nākotnē. John Deere 
R40X0i smidzinātāji ievāc faktiskos veikto darbu un 
rezultātu datus, kuru analīze ļauj novērtēt sezonā 
pieņemtos lēmumus, kā arī pieņemt efektīvus lē-
mumus nākamai sezonai.
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jOHn DEERE mauriņa kopšanas tehnikas gamma

0 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Rekomendētā 
platība, āros

Mašīnu sērija

1600T

1500 sērija

Z997R

X900 sērija

Z sērija

X500 sērija

X300 sērija

X100 sērija

SELECT sērija

RUN sērija



60  |  Risinājumi 2018 Risinājumi 2018  |  61vasarastehnika.lv vasarastehnika.lv

jOHn DEERE mauriņa traktori

Skarificēts zāliens daudz labāk aug, ir veselīgāks un izturīgāks pret slimībām. 
Likvidējiet sūnas un nokaltušo zāli ar populāro D38R modeli.

TurboStar – gaisa plūsmas turbīna efektīvai zāles un lapu savākšanai.

jOHn DEERE rokas zāles pļāvēji
John Deere rokas zāles pļāvēji izceļas ar lieliskām īpašībām un vienkāršu vadību, tādēļ tos ir patīkami lietot. RUN sērija – tie ir modeļi, kas patiks 
cilvēkiem, kuri vēlas iegādāties uzticamu zāles pļāvēju. Select sērijas zāles pļāvēji (R, JS, JX modeļi) radīti ilgam un ērtam darbam, un darbs tiks 
veikts profesionāli pat smagos apstākļos. Alumīnija zāles pļāvēja korpusam tiek sniegta pat 15 gadu garantija. Vairākumam modeļu var būt arī 
mulčēšanas funkcija. Mauriņa atsvaidzināšanai iegādājieties mauriņa skarifikatorus. Zāles pļāvēji tiem, kas tiecas pēc ideāla.

X354 un X584 modeļiem ir četri stūrējami riteņi – šķēršļi tiem nav bīstami. X584 
modelim ir arī stūres pastiprinātājs.

Labākā izvēle, pļaujot zālienu, kurā ir daudz šķēršļu, – Z sērijas modeļi. Ar tiem 
var apgriezties, stāvot uz vietas.

Tiem, kas meklē izturīgu un komfortablu mauriņa traktoru. Atjaunota X100 sērija: ērtāki vadības pedāļi un uzlabota uzvilkšanas sistēma. X300 
sērija – stingrāka konstrukcija, vairāk komforta un garantija līdz četriem gadiem. X350R ir pirktākais 2017. gada modelis Eiropā. X500 sērija – 
lielām platībām un profesionāļiem paredzētas mašīnas ar garantiju līdz četriem gadiem. Jaudīgas, komfortablas un ilgi kalpojošas mašīnas, 
pie kurām var montēt daudz vairāk papildu rīku. Z sērija – trīs papildu jauni modeļi un nepārspējama manevrētspēja.

Tehniskie dati / modeļi RUN 41 RUN 46 RUN51 R43 R43S R43VE R47S R47V R47VE R47KB R54S R54VE JS63V JX90
Pļaušanas platums, cm 41 46 51 43 47 54 53 54
Dzinēja jauda, kW 2,3 2,3 2,6 2,4 2,4 2,4 2,8 2,4 3,2 3,2
Degviela, dzinēja tips Benzīns / 4 taktu dzinējs
Naža atdure Nē Jā Nē Jā
Elektriskais starteris Nē Jā Nē Jā Nē Jā Nē
Pļaušanas korpuss Tērauda Alumīnija Tērauda Alumīnija
Pļaušanas augstuma regulēšana Centrāla Centrāla 2 punkti Centrāla
Pļaušanas ātrums, km/h 3,60 3,60 3,60 Stumjams 3,60 2,5–4,3 3,60 2,7–4,3 3,60 2,7–4,8 2,5–5,2 2,7–4,8
Pļaušanas augstums, mm 34–72 32–72 35–75 22–80 15–80 15–80 17–100 20–97 17–100
Zāles savākšanas tilpums, l 52 55 65 65 75 Mulč-ēšana 75
Svars, kg 28 29,5 33 30 34 38 35 37 39 44 45 49 40 55

Tehniskie dati / modeļi
Mauriņa traktori Nulles apgriešanās

X106 X126 X166 X116R X146R X166R X350 X354 X350R X370 X380 X584 X590 Z335E Z345M Z345R Z525E Z535M Z540R
Degvielas veids un dzinēja 
veids Benzīns / 4 taktu dzinējs

Dzinēja jauda, kW 6.85 9.6 12.1 6.8 8.8 9.6 12.2 12.2 12.2 12.2 13.8 16.1 17.1 12.3 14.9 13.4 16.7 16.1

Transmisija CVT, 1 
pedāļa Hidrostatiskā 2 pedāļu Hidrostatiskā ar vadīšanas rokturiem, 2 

hidrodzinēji
Stūres pastiprinātājs Nav Ir Nav Ir Nav

Ātrums uz priekšu, km/h 0-8,9 0-8,2 0-8,5 0-8,6  0-10,0 0-11,6  0-10,8 0-13,7 0-14,5

Ātrums atpakaļgaitā, km/h 0-4,8 0-5,1 0-5,1 0-3,2 0-5,1 0-5,1  0-5,9  0-5,9 0-6,4 0-4,9 0-5,6  0-8,4  0-8,4 0-5,4 0-5,6 0-6,4 0-7,2

Svars, kg (aptuvens) 187 210 241 225 233 230 261 286 314 270 299 382 367 231 237 239 286 291 336

Zāles izmešana Sānos Galā – savākšana Sānos Galā – 
savākšana Sānos

Savākšanas bunkura 
tilpums, l Iespējams 230 Standarta 300 Iespējams 250 Standarta 

300 Iespējams 250 Iespējams 
250 vai 500 Iespējams 230

Pļaušanas darba platums, 
cm 107 107 122 92 92 107 107/

122
107/
122 107 107/

122
107/
122

122/
137 107 107 107 122 122 122

JAUNUMS
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jOHn DEERE GATOR
universālie visurgājēji

Ja vēlaties efektīvi savākt zāli un lapas, 
iegādājieties papildu savākšanas sistēmu, kas tiek 
montēta pie vairākuma profesionālo mašīnu.

Rīki ziemai – ar to palīdzību mauriņa traktors 
kļūst par palīgu visu gadu.

Papildus montēti lielas ietilpības zāles savācēji – 
risinājums tiem, kam ir mašīnas bez savākšanas 
sistēmas.

Sniega pūtēji, sniega greideri un smilts un sāls 
kaisītāji – svarīgākie rīki ziemas darbiem.

Zāles smalcinātājs tiek lietots savākšanas bunkura 
vietā – ātrāks darbs, kad nevēlaties vākt zāli.

Priekšā vai aizmugurē montētas slotas – iespēja 
ātri iztīrīt dubļus vai lapas no teritorijas.

Piederumi mauriņa kopšanas mašīnām
Lai veiktu dažādus darbus vai tos izpildītu efektīvāk, reizēm nepieciešami dažādi piederumi, kas paplašina mašīnas lietošanas iespējas vai 
uzlabo efektivitāti. Mūsu mauriņa kopšanas un komunālajām mašīnām ir pieejami daudzi šādi piederumi, kas noderēs profesionāliem vai 
namsaimniecības mašīnu lietotājiem. Ar šiem piederumi vairākumu no mašīnām varēsiet lietot daudzus gadus.

Universālās Gator mašīnas paredzētas darbam un izklaidei. Liela caurgājības spēja un nestspēja, komfortabla braukšana pat uz ļoti sliktiem 
ceļiem un apvidus apstākļos. Tie ir neaizvietojami palīgi lopkopības saimniecībās, golfa laukumos un citos darbos. Atbilstoši veicamo darbu 
tipam var izvēlēties elektriskos, benzīna vai dīzeļa modeļus. Atjaunots HPX un 2 jauni modeļi: XUV835M un XUV865M – vairāk komforta un 
ātruma. Universālai lietošanai un lielākam komfortam var pasūtīt papildu piederumus.

Montējiet vinču un likvidējiet šķēršļus. Automašīnas tipa modems un skaidri saprotams instrumentu panelis 
vairākumā Gator modeļu.

Tehniskie dati / modeļi TX TS TE TH XUV560E XUV590M HPX815E XUV855M XUV835M XUV865M
Dzinēja jauda, kW (ZS) 12,5 (16,8) 7,1 (9,7) 48 voltu 13,6 (18,5) 12,1 (16) 23,9 (32) 13,6 (18,5) 16,1 (21,9) 40,3 (54) 17 (22,9)

Darba tilpums, cm3 675 401 x 854 570 586 854 854 812 854

Dzesēšanas sistēma Gaiss x Šķidrums Gaiss Šķidrums

Degvielas veids Benzīns Benzīns Elektrība Dīzelis Benzīns Benzīns Dīzelis Dīzelis Benzīns Dīzelis

Transmisijas sistēma 4x2 4x2 4x2 6x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

Transmisijas tips Variators x Variators

Maksimālais ātrums km/h 32 32 24 32 45 73 40 51 72 51

Atļautā krava, kg 454 408 409 726 363 363 635 635 680 680

Kravas platformas tilpums, m3/kg 0,46/272 0,29/227 0,46/227 0,46/544 0,25/181 0,25/181 0,46/454 0,46/454 0,46/454 0,46/454
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Profesionālas mauriņa 
kopšanas mašīnas

Stāvas nogāzes un augsta zāle ir viegli paveicami 
uzdevumi, strādājot ar šo nulles punkta apgrieša-
nās mašīnu. Ātrs darbs tur, kur daudz jāmanevrē 
– tieši šim mērķim radīti Z997R modeļi. Sānu, aiz-
mugures zāles izmešana vai mulčēšana – izvēlie-
ties piemērotāko variantu.

Vai zinājāt, ka dažām golfa mašīnām pļaušanas 
augstumu var regulēt milimetru simtdaļās? Mi-
nimāla dīkstāve, ražīgs un precīzs darbs, kā arī 
optimālās darbības izmaksas – tās ir galvenās 
prioritātes, kad tiek radītas golfa laukumiem pa-
redzētās mašīnas.

1500. sērija – ātra pļaušana pat grūti izbrauca-
mos parkos, kur nepieciešama liela manevrēša-
na, ar šo mašīnu kļūst par vieglu darbu. Papildus 
iespējams montēt zāles savācēju, slaucīšanas su-
kas vai sniega asmeni un pat kaisīt sāli uz gājēju 
celiņiem. Universāla mašīna visiem gadalaikiem.

John Deere profesionālās lielu platību mauriņa kopšanas mašīnas sniedz nepārspējamu komfor-
tu, efektivitāti un funkcionalitāti un ir paredzētas daudzu gadu darbam. Ar papildu piederumiem 
šīs mašīnas var lietot visu gadu. To, cik precīzi un intensīvi strādā šīs mašīnas, var labi pastāstīt gol-
fa laukumu pārraugi. Taupīgi dīzeļa dzinēji un uzticams darbs pat ļoti smagos apstākļos – tieši tas, 
kas nepieciešams profesionāļiem. Mauriņa pļaušana, zāles vai lapu savākšana, taku slaucīšana, 
sniega tīrīšana un citi darbi ar šīm mašīnām tiks veikti nevainojami un ar minimālām izmaksām.

X900 jaunās mašīnas nomaina X700 sēriju. Trīs 
jauni modeļi ar izcilām īpašībām. X949 – unikāls 
modelis ar 4 stūrējamiem un 4 aktīvās piedziņas 
riteņiem. Tas var būt aprīkots arī ar savākšanas 
sistēmu vai aizmugures trīspunktu sakabi, bet, ja 
nepieciešams, – arī ar priekšējiem piekabināša-
nas mehānismiem.

Zāles pļāvēji ar priekšējo rotācijas pļāvēju Mauriņa traktori Nulles apgriešanās 
zāles pļāvēji

Tehniskie dati / modeļi 1550 1570 1575 1580 1585 1600T X940 X948 X949 X950R Z997R
Degvielas tips Dīzeļdegviela
Dzinēja jauda, kW (ZS) 17,8 (24,2) 22,7 (30,9) 22,7 (30,9) 28,1 (38,2) 28,1 (38,2) 44 (60) 18 (24,5) 18 (24,5) 18 (24,5) 18,5 (25,2) 21 (28,6)
Degvielas tvertnes tilpums, l 61 61 60.6 60.6 60.6 83.3 19.7 20.4 43.6
Transmisijas tips Hidrostatiskā, 2 pedāļu Hidrovadīšanas rokturi
Ātrums uz priekšu, km/h 19.3 19.3 19.3 24 24 23 13.7 13.7 13.7 14.5 18.5
Ātrums atpakaļgaitā, km/h 8 8 8 8 8 13.8 9.7 9.7 9.7 9.7 8.1
Svars, kg (apmēram) 832 889 1015 962 1176 2109 472 513 550 822 805
Zāles izmešana Sānos/aizmugurē Aizmugurē Sānos Aizmugurē Sānos/ aizmugurē

Savākšanas tilpums, l Nav 
iespēj.

Iespējams 
600 l / 900 l Nav iespēj. Iespējams 600 l / 

900 l
Nav 

iespējams Iespējams 500 l (3 maisi) 570 / 650 Nav iespējams

Pļaušanas augstums, mm 25–150 25–150 25–150 25–150 25–139 25–133 25–134 25–135 25–112 25–113
Pļaušanas platums, cm 152–183 157–325 122–152 122–152 122–152 122–137 152–182
4 WD – 4 aktīvās piedziņas 
riteņi Standarts Nē Standarts Standarts + 4 

stūrējamie Nē Nē

JAUNUMS
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sherpa braucams 
zāles pļāvējs smagiem 
darba apstākļiem
Mūsu AS MOTOR kompānija - tirgus līderis augstas zāles pļāvēju kategorijā. Mēs ražojam pļāvējus 
visstingrākajām prasībām un jebkuram reljefam, pat ja zāle aug uz stāvām nogāzēm vai nelīdze-
na  reljefa. Mēs to darām jau 60 gadus, un mūsu iekārtu stiprā puse ir inovācijas un fokusēšanās 
uz klientiem. Divtaktu vai četrtaktu dzinēji, stipra un uzticama konstrukcija, spēja strādāt viseks-
tremālākajos apvidos - tas ir tas, ko jūs varat sagaidīt no Vācijā ražotiem pļāvējiem profesionāļiem 
un privātiem lietotājiem. Izvēlei ir pieejami daudzi modeļi, sākot ar maziem pļāvējiem, līdz pat 
radio vadāmām ierīcēm ekstrēmam darbam.

Iekārta AS 940 Sherpa 
4WD/RC

AS 920 
Sherpa 2WD

AS 915 
Enduro

AS901 
SM

AS701 
SM

AS65 
Scout AS65 2T AS531 

2T
AS530 
Clip A

AS50 
WeedEx

Dzinēja maks. jauda, kW 20.1 20.1 16.4 11.9 9.7 9.7 4.9 4.4 3.6 4.1

Darba platums, cm 90 90 90 90 70 65 65 53 53 50

Piedziņas veids 4x4 4x2 4x2 2riteņi 2riteņi 2riteņi 2riteņi 4x2 4x2 3x2

Iekārtas veids braucams 
pļāvējs

braucams 
pļāvējs

braucams 
pļāvējs

Spriguļu 
pļāvējs

Spriguļu
pļāvējs

Meža 
kopējs Almaher Zāles 

pļāvējs
Mulčēšanas 

pļāvējs
Nezāļu 

aizvācējs

AS 901 pļaujmašīna jebkādai zālei.

WeedEx - nezāļu pļaušanai no ceļiem.



68  |  Risinājumi 2018 Risinājumi 2018  |  69

jOHn DEERE apģērbs un aksesuāri jOHn DEERE rotaļlietas
John Deere apģērbs – darbam un atpūtai. 
John Deere rūpējas par jūsu izskaitu, lai kur 
jūs pavadītu laiku: braucot ar velosipēdu 
dabā vai strādājot laukā. Tiek piedāvāti sti-
līgi treniņtērpi, krekliņi, šorti, cepures, dūnu 
jakas, džemperi, silts ziemas apģērbs, darba 
apģērbs un citi. Kvalitatīvi John Deere apavi 
gan jums, gan mazajiem: droši un stingri dar-
ba un atpūtas zābaki, gumijas zābaki, atpū-
tas un tūrisma apavi. John Deere atribūtika – 
jūsu mājai, faniem un dāvanām.

Dažādu modeļu un izmēru rotaļu John Deere 
tehnika. Kolekcija ietver daudzus modeļus – 
mazus un lielus, kā arī elektriski vadāmas ro-
taļlietas. Varat mazajiem iegādāties sev pie-
derošās tehnikas rotaļu modeļus. Pie mums 
atradīsiet daudzas kājminamas rotaļlietas 
dažādu vecumu bērniem. Tāpat atradīsiet 
lieliskas ragaviņas. Ja vēlaties, pievienosim 
drošības atzveltni. Vingrināšanās rotaļlietas 
un saliekamie attēli ir tikpat populāri kā citas 
rotaļlietas.

Vēl vairāk preču atradīsiet mūsu Collections 
katalogā. Pēc preces izvēlēšanās vērsieties pie 
mūsu pārdevējiem.

Citas rotaļas: Izkļūsti no labirintiem! Saliec 
John Deere attēlu! Izkrāso un radi savu John Deere 
pasaku! Piedalies konkursos un daudz kas cits!

Jūsu ērtībai piedāvājam e-veikalu, kurā varat 
iegādāties jums iepatikušos aksesuārus, rotaļlietas 
vai apģērbu.

Lejupielādējiet bezmaksas spēli Johny Tractor and 
friends, kuru var lietot iPhone un iPad. Sasniedzot 
mērķus, saņemsiet virtuālas uzlīmes.

John Deere kolekcijā atradīsiet jaundzimušajiem 
paredzētus kombinezonus, dvieļus, pudelītes, 
pirmsskolas vecuma bērniem atradīsiet krekliņus, 
jakas, kancelejas preces.

Dažādi modeļi mazajiem dažādu darbu veikšanai.
Katru gadu kolekciju papildina jauni aksesuāri: 
sienas pulksteņi, telefonu turētāji, maki, 
mugursomas, biroja piederumi, vāzes, termometri, 
lietussargi, atslēgu piekariņi u.c.

Kolekcionētāji var iegādāties precīzas modeļu 
reprodukcijas un savu kolekciju papildināt ar ļoti 
retiem retro stila modeļiem.

John Deere rūpējas par jūsu drošu un ērtu 
darbu, tādēļ piedāvājam jums kombinezonus, 
lai nepieciešamie instrumenti vienmēr būtu pa 
rokai. Kolekcijā atradīsiet kombinezonus, ziemas 
drēbes, darba apavus u.c.

Dažādas rotaļlietas un atribūtika visiem: maziem 
un lieliem, atpūtai un mājai.
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Vieglās disku ecēšas
RABE – augsnes apstrādes tehnikas ražošanas kompānija no Vācijas ar vairāk kā 120 gadu garumā uzkrātām zināšanām un pieredzi augsnes 
apstrādes tehnoloģijās, mašīnbūvē un metālapstrādē. Viena no pasaulē labi zināmās ražotāju grupas GregoireBesson rūpnīcām. Vācu kvali-
tāte un uzticamība.

smagās disku ecēšas
Plašais smago disku ecēšu piedāvājums klientam nodrošina iespēju atrast un izvēlēties sev piemērotāko. Smagās ecēšas ir paredzētas dar-
bam lielākā dziļumā un nodrošina liela augu atlieku daudzuma iestrādi un optimālu sajaukšanu ar augsni. Lielāka darba platuma mašīnas 
iespējams izvēlēties ar pastiprinātām sānu sekcijām, nodrošinot līdz pat 7,4 m apstrādes platumu. Liela darba platuma disku ecēšas, kuras 
aprīkotas ar riepu augsnes veltni, nodrošina labu augsnes struktūras veidošanos, kā arī vienlaicīgi pieblīvēšanu pēc apstrādes.

Darbam rugainēs Rabe uzņēmums piedāvā plašu vieglo disku ecēšu 
modeļu klāstu, kas nodrošinot intensīvu augu atlieku un augsnes maisīšanu 
jebkādos apstākļos. Katra klienta vēlmes ir uzņēmuma prioritāte, tāpēc 

iekārtas ir pieejamas gan ar mehānisku, gan ar hidraulisku dziļuma 
regulēšanu, tādējādi nodrošinot klientam ērtāko variantu. Rabe iekārtas 
nodrošina augstu darba ražīgumu strādājot līdz 15 cm dziļumā. 

Modelis mm mm m m kg  kW         ZS

FIELDBIRD K 24-48
460*
510
560*

250 3-6 2.5-3 1140-2410 66-147 90-200

FIELDBIRD MP 24-32 630 230 3-4 3-4 1850-2110 74-89 100-120

FIELDBIRD KA 32-48
460*
510
560*

250 4-6 2.5 3700-4800 89-147 120-200

FIELDBIRD MP KA 40-48 630 230 5-6 2.5 6400-6900 117-147 160-200

Modelis mm mm m m kg  kW         ZS
SPERBER 28-44 660-710 200-230 3.6-5.4 2.5 4600-6710 66-110 90-150

BUSSARDS 40-52 660-710 200-230 4.2-6.2 2.5 5590-7865 103-147 140-200

SEEADLER 40-72 660-710 200-230 4.6-7.4 2.5 6255-10225 99-161 135-220

ECOTRAK 40-68 660 200-230 5-7 3 8000-10500 110-184 150-250
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Kombinētie augsnes apstrādes agregāti
Disku un zaru augsnes apstrādes agregāti nodrošina pilnīgu aug-
snes apstrādi vienā gājienā. Rabe piedāvātais kombinēto augsnes 
apstrādes agregātu sortiments ir ļoti plašs, ļaujot pieskaņoties kat-
ram augsnes tipam un mitruma apstākļiem. Lielākie RABE modeļi ir 
aprīkoti ar atsevišķām disku un irdinātāja zaru dziļuma regulēšanas 
sistēmām, ļaujot vienmēr teicami pielāgoties atbilstošajiem darba 
apstākļiem.

Rugaines kultivatori

Modelis mm mm m m kg  kW         ZS
Combimix P 20-28 575 230 5 2.9-3.4 3-3.5 2850-3500 132-162 180-220

Combitrak 40-60 630 250 10-14 5-7 3 8000-10000 147-184 200-250

Carrybret 40-48 630 250 10-12 5-6 2.5 6400-6900 147-184 200-250

Kultivēšanai Rabe piedāvā dažādu veidu modeļus nodrošinot 
apstrādi līdz pat 35 cm dziļumam. Par vienu no populārākajiem ir 
kļuvis uzkarināms divu siju kultivators vienlaidus apstrādes veikšanai 
līdz pat 25 cm dziļumam. Veicot labu augu atlieku un augsnes mai-
sīšanu rtas vienlaikus nodrošina vieglu vilkšanu, tādējādi samazinot 
degvielas patēriņu. Rabe kultivatorus iespējams lietot kombinācijās 
ar disku ecēšām, sējmašīnām un citiem risinājumiem. 

Modelis mm mm m m kg  kW          ZS
BLUEBIRD GH S/FS* 250 750-800 7-13 3-6 3 600-1510 111-177 150-240

BLUEBIRD 3 GR S/FS* 350 820-870 13-19 3-4.5 3 815-1225 118-170 170-230

COMBITILL FS 250 700 19-27 4.4-6.2 2.7 4730-5900 111-158 150-215
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Dziļirdinātāji
Paredzēti augsnes zemaramkārtas irdināšanai, lai nodrošinātu iespējami labāku mitruma un barības vielu cirkulāciju augsnē. Dziļirdinātājus 
ir iespējams izmantot gan vienus pašus, gan kombinējot ar sēšanas iekārtām. Strādājot visi RABE dziļirdinātāji minimāli ietekmē virsmas 
līdzenumu, tādējādi nav nepieciešama speciāla pēcapstrāde. Apstrādes platums var sasniegt līdz pat 5 metriem. Dziļirdinātāji ir nodrošināti 
ar hidraulisko akmeņu aizsardzību.

Arkli
RABE arkli ir ļoti labi pazīstami un uzticami klientu vidū. Savu popularitāti Rabe ieguva pateicoties savai unikālajai rāmju konstrukcijai un to 
izturībai. Rabe visus savus arklus ir veidojis un pielāgojis augstākajām prasībām, piedāvājot arklus gan mazām, gan lielām apstrādes platībām. 
Inteliģenta konstrukcija un novatorisks apgriešanās mehānisms, lielajiem arkliem nodrošina vislielāko manevrēšanas brīvību un iespēju ātri 
uzart lielas platības. Plaša kultūrtipa un slokšņu vērstuvju izvēle.

Modelis mm mm m m kg  kW          ZS
COMBI-DIGGER/COMBI 
DIGGER LM 900 B S 450-500 900 4-8 3-4 3-4 800-1100 88-118 120-160

COMBI-DIGGER LM 
900 NS FS 450 900 4-8 3-4 3.2-4.2 1120-1730 74-147 100-200

DIGGER LM 900 S/FS 500 900 6-8 3-4 3.2-4.2 980-1720 88-110 120-150

DIGGER LM K 900 S/FS 500 900 8-10 4-5 2.7 1800-2680 110-132 150-180

Modelis mm mm cm cm

ALBATROS 100 110x110/120x120 3-6 97-100 80 S/HA 80-147 kW
110-200 ZS

SUPER-ALBATROS 120 140x140/160x160 4-6 100 80 S/HA 147-198 kW
200-270 ZS

KORMORAN - 180x180 5-9 100 80 S/HA F/L 162-220 Kw
220-300 ZS

MARABU - 180x180 7-13 100 80 S/HA 192-370
260-500 ZS
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Frontālie veltņi
Piedāvājot pilnīgi visu veidu augsnes veltņus, RABE spēj sniegt pa-
reizo risinājumu lauksaimniekam viņa saimniecībā. UPA un DUPA 
modeļi sērijveidā ir aprīkoti ar gredzeniem, kas ir izgatavoti no aug-
stas kvalitātes kaļamā čuguna, kas nodrošina labu augsnes pieblīvē-
šanu un drupināšanu. RABE veltņu klāstā ietilpst arī tērauda disku 
augsnes veltnis ar priekšpusē novietotiem irdinātāja zariem, kuri ne-
traucēti var darboties akmeņainās augsnēs. No akmeņiem brīvām 
augsnēm Rabe piedāvā spirālveida veltni smalkai drupināšanai. 
Pieblīvēšanai starp traktora riteņiem Rabe piedāvā riepu augsnes 
veltni.

Augsnes frēzes
Praksē pārbaudītas un vienlaikus modernas: RABE nozīmē ilgu darba mūžu un uzticamību. Augsnes frēzes ir konstruētas traktoriem ar dažā-
dām jaudām. Rabe tehnologi ir izveidojuši augsnes frēzes, kuras ir paredzētas vissmagākajiem apstākļiem, nezaudējot visaugstāko uzticamī-
bu. Lielākajām frēzēm apstrādes platums ir līdz pat 8 m nodrošinot ļoti platu apstrādes platumu. Frēzes iespējams lietot kā atsevišķu augsnes 
apstrādes agregātu tā arī kombinēt ar sējmašīnām.

Modelis gab mm m m kg
FUPA 17-38 700-900 1.5-6 1.5-4 825-2970

PLANDISK 13-21 700 1.65-400 1.78-4.10 840-1800

PLANIPACK 10-30 630 1.5-4.5 1.45-3 750-2190

DISKSOL 10-36 700 1.5-6 1.78-4.1 650-2160

PLANISOL 4 10/42x15.3 1.65 1.65 400

Modelis cm cm kW                               ZS
CORVUS PKE 250-400 258-408 10-16 950-1380 132-155* 180-210*

CORVUS VKE 300-400 300-400 12-16 1155-1534 205 208

CORVUS PKE K 400-600 300 16-24 1900-2540 185 250

CORVUS VKE K 400-800 300 16-32 2120-3620 221-235 300-320
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Kombinētie sēklas gultnes 
sagatavošanas agregāti
RABE ražotie kombinētie sēklas gultnes sagatavošanas agregāti veido smalki drupinātas 
augsnes sēklas gultni nodrošinot apstākļus augsti kvalitatīvai sējai.. Pieejamas mašīnas ar 
darba platumu no 3,00 līdz 9,00 m. Mazākām platībām RABE piedāvā kompaktās ecēšas, 
kuras ļauj arī ar mazākas jaudas traktoriem sagatavot sēklas gultni  strādājot darba platumā 
no 2,50 līdz 6,00 m.

Modelis m m kW                               ZS
STURMVOGEL 3-6 3 1000-3300 88-133 120-180

KOMPAKTĀS ECĒŠAS 2.5-6 2.5-3 800-2000 37-96 50-130
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CLAYDOn tehnikas gamma

Darba 
platums, m

Cikla etaps

3 6 9 12 15

Pārraudzība un 
aizsargāšana

Rullēšana

Sēja

Ecēšana / 
kultivēšana

STARPRINDU VAGOTĀJS 
TERRABLADE

VELTNIS CAMBRIDGE

SĒJMAŠĪNA HYBRID M

SĒJMAŠĪNA HYBRID T

ECĒŠAS STRAW HARROW

RAVĒTĀJS TERRASTAR®

CLAYDON joslas sējas sējmašīnas

Plašāk 86. lpp.
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CLAYDOn rugāja ecēšas
sTRAWHARROW
Stingrās Claydon rugāja ecēšas ir konstruētas ātrai un efektīvai ecēšanai – strādājot ar 15–25 
km/h ātrumu, salmi un rugājs tiek kārtots, tos izšķaidot, un tādējādi tiek paātrināta to sairša-
na. Claydon salmu ecēšas rada mikroarumu augšējā 30 mm augsnes slānī, bet augsnē pali-
kušais mitrs ļauj izdīgt pabirām, tādēļ dīgšanas stadijā tiek izravētas un iznīcinātas nezāles. 
Ļoti stingrs rāmis, 16 mm biezuma tapas, liela atstarpe un hidrauliski maināms tapu darba 
leņķis nodrošina kvalitatīvu darbu.

Hidrauliski maināms darba leņķis ļauj regulēt ap-
strādes intensitāti atkarībā no lauka apstākļiem. 
Tādējādi izvairīsieties no iestrēgšanas un virsma 
būs vienmērīgi apstrādāta.

Neatkarīgi no darba platuma ecēšas transportē-
šanas laikā tiek hidrauliski saliktas un vairs nepār-
sniedz 3 m platumu, līdz ar to tās var transportēt 
pa koplietojamiem ceļiem.

Pamata ecēšanas mērķis ir sakārtot pēc ražas ie-
vākšanas atlikušos rugājus un ļaut izdīgt pabirām, 
kuras pēc apstrādes tiek samaisītas ar zemi, ļaujot 
tām ātri izdīgt, savukārt rugājs sairst.

Unikāla Claydon savītā tapu tehnoloģija nodroši-
na, ka tapas iztur maksimālu slodzi, pat strādājot 
ar 30 km/h ātrumu un apgriežoties lauka galā, jo 
tapas nav pieskrūvētas pie rāmja.

Modelis  3 m 7,5 m 12,5 m 15 m
Rekomendētā darba norma (10 st.) (ha) 40 100 160 200

Rekomendētā jauda (ZS) 60 150 250 300

Svars (kg) 507 1400 3950 4150

Tapu pāru skaits 25 60 100 120

Traktora savienojums CAT 2 CAT 3 Velkams Velkams
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TerraBlade strēles tipa vagotājs ir lielisks mehānisks līdzeklis nezāļu apstrādei. 20 gab. strēles tipa lemeši, kas izvietoti ik pēc 30 cm, nodrošina, 
ka nezāles un citi augi tiek izrauti iesēto augu rindu starpās, tādēļ samazinās vajadzība pēc ķīmiskiem un citiem preparātiem, bet raža kļūst 
bagātīgāka, jo iesētajiem augiem nav jācīnās ar konkurentiem par sauli, barojošām vielām un mitrumu. Tas ir universāls darbarīks, kas derēs 
jebkura izmēra saimniecībai. Ieteicamais apstrādes dziļums – līdz 30 mm.

CLAYDOn starprindu vagotājs TERRABLADECLAYDOn zvaigznes tipa ravētājs TERRAsTAR
TerraStar ravētājs apstrādā zemi dziļāk un intensīvāk nekā ecēšas, tomēr nemaina augsnes struktūru. 80 mm2 kvadrātiskas šķembas noformē 
rotējošu zvaigznīšu gali, tās ar 200 mm tīklu ir piestiprinātas pie divu nažu traversas abās rīka pusēs. Izmantojot TerraStar, augšējam augsnes 
slānim tiek atļauta drenāža, bet dziļuma ratiņi nodrošina precīzu dziļuma kontroli, braucot pa lauku vairākas reizes. Zvaigznītes apstrādā šauru 
joslu, tādējādi veicinot iesēto augu un nezāļu dīgšanu – pēc tam var izmantot rugāja ecēšanas, lai tās izrautu.

Zvaigznes formas fiski apstrādā zemi 80 mm2 platībā. Zeme tiek izkustināta 
dziļāk, nekā to var izdarīt ar ecēšām, tādēļ iekārtu var lieliski lietot izžuvušā 
augsnē.

Saskaņā ar mehāniskā kapļa principu apstrādātās rindu starpas tiek 
aizsargātas no nezālēm, tādēļ vairs nav jāizmanto papildu ķīmiskie 
preparāti.

Tā kā zvaigznes tipa diski izvietoti leņķī, zemes virsma tiek izkustināta 
intensīvi, bet augu atliekas tiek sasmalcinātas un samaisītas.

Kapāšanas lemeši ir izvietoti ik pēc 30 cm, lai iekārtu varētu lietot kopā ar 
Claydon sējmašīnām.

Modelis TerraStar®
Parastā dienas norma (10 stundas) 90 ha
Rekomendētā minimālā jauda 150 ZS
Rekomendētais kustības ātrums 15 km/h
Svars 1,750 kg
Transportēšanas ceļu platums 2,8 m
Augstums 1,34 m
Platums 6,44 m
Garums 3,05 m
Zvaigžņu skaits 68

Modelis TerraBlade®
Parastā stundas norma 3 ha/stundā

Rekomendētā minimālā jauda 60 ZS

Rekomendētais kustības ātrums 6 km/h

Transportēšanas ceļu platums 2,65 m

Augstums 3,2 m

Platums 6,0 m

Garums 1,3 m

Lemešu skaits 20
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Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka kvalitatīvu sēklu izdīgšanu, ir pareiza augsnes sablīvēšana sēklu zonā. Pārbraucot lauku ar 
smagajiem, 600 mm diametra Cambridge veltni, tiek ne tikai uzlabota sēklas saskare ar augsni, bet arī tiek labāk uzturēts augsnes mitrums, 
samazinās erozija, tiek uzlabota izsmidzināmo ķīmisko vielu saskarsme un samazinās gliemežu aktivitāte, tādējādi radot lieliskus apstākļus 
dīgšanai. Slodzes sadales sistēma nodrošina, ka 600 mm diametra veltņa gredzeni vienmērīgi sadrupina augsni sēklu rindās, tādēļ tiek iegūta 
ideāla vienmērība.

CLAYDOn augsnes veltņi CAmBRiDGE CLAYDOn piekabināmās sējmašīnas HYBRiD T
Claydon Hybrid T – universālas sējmašīnas, ar kurām var sēt tieši rugājā, minimāli apstrādātā vai artā augsnē. Priekšējais irdināšanas lemesis 
sairdina sablīvēto augsni un rada drenāžas kanālu augu saknēm. Sējmašīnu var vienkārši noregulēt, tā ir viegli vadāma, bet stingrā konstruk-
cija un minimālais sastāvdaļu daudzums nodrošinās ilgu un ekonomisku ekspluatāciju. Sējmašīnas darba elementi var tikt pielāgoti katras 
saimniecības vajadzībām – darba rindām ir vairāki varianti.

Unikāla priekšējā irdināšanas naga un izsēšanas lemešu sistēma ļauj sēt 
sēklas un iestrādāt mēslojumu precīzi un efektīvi. Šī sistēma ļauj taupīt 
augsni, bet raža no tā kļūs vēl bagātīgāka.

Sarežģītos lauka apstākļos var izvēlēties zobotus diskus priekšējo 
piespiešanas riteņu vietā. Diski lieliski tiek galā ar augu atliekām un izžuvušu 
augsni.

600 mm diametra Cambridge drupināšanas gredzeni nodrošina efektīvu un 
ātru augsnes virsmas sagatavošanu, kuras laikā tiek sasmacināti visas virsmā 
esošās zemes pikas un augsne tiek nolīdzināta.

Stiprināta HD ass ļauj izturēt maksimālas slodzes gan transportēšanas, gan 
darba laikā, līdz ar to tiek pagarināts darbarīka kalpošanas mūžs.

Modelis 6,3 m 8,3 m 12,3 m
Norma 10 stundu dienā (ha) 37,5 50 75

Jauda (ZS) 90 110 140

Svars (kg) 4500 4990 8400

Svars (kg/m) 714 601 683

Transportēšanas platums (m) 2,42

Asu diametrs (mm) 60

Gredzena diametrs (mm) 600

Traktora savienojums Divu punktu / piekabināms

Modelis Hybrid T3 ar 
mēslojumu

Hybrid T3 bez 
mēslojuma Hybrid T4 Hybrid T4.8 Hybrid T6 Hybrid T8

Dienā apstrādātā platība (ha) 20 20 30 35 45 60
Rekomendētā jauda no (ZS) 150 150 200 250 300 400
Darba platums (m) 3,00 3,00 4 4,8 6 8
Izsēšanas lemešu skaits 9 9 13 15 19 25

Bunkura tilpums (l) 2455 (50:50 sēklas/ 
mēslojums) 1750 3500 (60:40 sēklas/ 

mēslojums)
3500 (60:40 sēklas/ 

mēslojums)
5500 (60:40 sēklas/ 

mēslojums)
5500 (60:40 sēklas/ 

mēslojums)
Ventilators Hidraulisks
Maināma sēklas norma ar GPS Papildiespēja
Sēklu/mēslojuma bloķēšanas sensori Papildiespēja
Sadalīts mēslojuma/sēklu bunkurs Papildiespēja - Papildiespēja
Mēslojuma bēršana blakus sēklām / zem sēklām + - Papildiespēja
ISOBUS Papildiespēja
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Sējmašīnu var kombinēt ar mikromēslojuma 
tvertni aizmugurē, papildu šķidrā vai granulu 
mēslojuma tvertni priekšpusē.

Saimniecībās, kurās dominē vieglas augsnes, 
iespējams izmantot piespiešanas veltņus, kas 
norullē sēklas izsēšanas vietu.

Liela sējmašīnas atstarpe nodrošina 
nevainojamu darbu sarežģītos apstākļos. 
Izvēlētā optimālā platuma/augstuma attiecība 
neļauj augu atliekam traucēt darbam.

Dubultoto izsēšanas lemešu sistēmu var 
izmantot, sējot kultūras, kurām nepieciešama 
mazāka atstarpe starp rindām.

88  |  

CLAYDOn uzkaramās 
sējmašīnas HYBRiD m
Claydon Hybrid M sējmašīnas nodrošina ļoti efektīvu joslas sēju. Patentēta priekšējā lemeša 
un izsēšanas lemešu sistēma uzlabo sējas kvalitāti, tādējādi palielinot ražas apjomu un sama-
zinot izmaksas. Tā kā jaudas patēriņš darbam ar sējmašīnu nav liels, tiek ietaupīta degviela. 
Konstrukcijā tiek izmantots minimāls detaļu daudzums, tādēļ darbarīka apkopes izmaksas ir 
mazas. Precīza un vienmērīga sēklas izsēšana, vienkārša kalibrēšana un viegla vadība – tas 
viss garantē efektīvu darbu.

Modelis 3 m ar mēslojumu 3 m 4 m 4,8 m 6 m
Parastā dienas norma (ha) 20 20 30 35 40

Rekomendētā jauda no (ZS) 150 150 200 250 300

Darba platums (m) 3 3 4 4.8 6

Svars (kg) 1750 1330 2074 2216 3058

Bunkura tilpums (l) 2455 (50:50 ar mēslojumu) 1750 1750 1750 1750

Sēšanas lemeši 9 9 13 15 19

Sēklu bloķēšanas sensori Papildiespēja
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VERVAET cukurbiešu kombains nodrošina augstu ražīgumu gan 
dumbrainos, gan sausos apstākļos.

AVR Spirit 6100 (1 vagas, bunkura ietilpība 5,5 t) un AVR Spirit 6200 (2 vagu, 
bunkura ietilpība 6 t) piekabināmie kartupeļu ievākšanas kombaini izceļas 
ar īpaši maigu kartupeļu tīrīšanu un nelielu traktora jaudas patēriņu. Plaša 
papildiespēju izvēle ļaus saimniecībā izmantot labākos tehnoloģiskos 
risinājumus, lai raža netiktu sabojāta un tiktu saglabāta tās kvalitāte.

Kompakta un viegla – augsnes struktūru sargājošā VERVAET Q sērija, kura 
ietver divus modeļus: Q-616 (16 t) un Q-621 (21 t) divu asu cukurbiešu ražas 
ievākšanas kombainus.

ARV uzņēmums ir viens no zināmākajiem savas nozares profesionāļiem, kas 
ražo ne tikai piekabināmus un pašgājēja kartupeļu rakšanas kombainus, 
bet arī kartupeļu stādīšanas mašīnas, augsnes irdinātājus, vagu veidotājus, 
kartupeļu lakstu griešanas aprīkojumu, kartupeļu pieņemšanas un 
sadalīšanas noliktavas konveijerus.

VERVAET cukurbiešu kombaini AVR kartupeļu ievākšanas tehnika
Stingra, regulējama Kombi lapu frēze precīzi nogriež lapas līdz vagas pacēlumam, bet iebūvētā skrūve tās izpūš uz kreiso pusi vai klāj zem se-
vis. Automātiskā dziļuma vadības sistēma ar metāla hidrauliskajiem riteņiem parūpējas par to, ka bietes netiek sabojātas. Augsnes virsma tiek 
kopēta gar katru vagu, līdz ar to rakšanas lemeši vienmēr atrodas paralēli zemes virsmai. Lemesis veic 23 eliptiskas rakšanas kustības sekundē, 
tādēļ biete tiek maigi izkustināta no zemes, nesabojājot sakni.

AVR Puma 3 modelis ir paredzēts lielām saimniecībām (2 vai 4 vagas, bunkura ietilpība 8 t). Par spīti saviem izmēriem, kombains ir pietiekami 
manevrējams un izceļas ar augstu caurgājību. Optimāls svara sadalījums starp dzinēju, pilnu bunkuru un tīrīšanas transportieri ir viena no šīs 
mašīnas priekšrocībām.
Izvēloties papildaprīkojumu, kartupeļu rakšanas kombainus var pielāgot sīpolu un burkānu rakšanai.

Tehniskie dati / modeļi Q-616 Q-621
Rakto vagu skaits 6 6
Šasija divu asu divu asu
DAF dzinēja jauda kW/ZS 465 510
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, min. 1100 1100
Rakšanas mehānisms Vervaet autonomās kustības lemeši ar hidrodzinējiem
Bunkura ietilpība, t 16 21
Tīrīšanas mehānisms 6 6
Vidējais apgrieziena rādiuss, m 2,4 2,4
Degvielas patēriņš ~ l/h 30 30
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PUSPIEKABES GRAUDIEM WF-T
Pašizgāzējpuspiekabes, ar izgāšanu caur aizmuguri, ērtas beramkra-
vu transportēšanai, piem., graudiem, rapsim, cukurbietēm, kartupe-
ļiem u.c. Pie šā tipa puspiekabēm var samontēt 900mm vai 1200 
mm paaugstinājumus, kas paredzēti zaļās masas, šķeldas vai kūdras 
transportēšanai.

WEsTERn FABRiCATiOn puspiekabes
SAS Western Fabrications viens no pirmajiem Lietuvā sāka ražot dažādas celtspējas (no 10 līdz 31 tonnām) traktoru puspiekabes, puspiekabes 
dzīvnieku transportēšanai, dažāda tilpuma (no 8 000 līdz 25 000 l) vircas vedējus, 7-20 t celtspējas mēslu ārdītājs, kuru pielietojums – mēslu 
transportēšana uz lauku un to izkliede.

Puspiekabes WF-T (universālās) WF8T WF10T WF11T WF12T WF14T WF16T WF18T WF20T WF24T WF28T
Tilpums bez paaugstinājuma (m³) 11.1 12.8 14.5 16.2 18 20.8 22.5 25.4 30 33.3

Tilpums ar 300mm paaugstinājumu (m³) 13.8 15.9 17.8 19.7 21.8 25.2 27 30.3 35.8 39.3

Maks. kravnesība ar paaugstinājumu (t) 11000 12500 14000 15500 17500 20000 21500 24000 28500 31500

Nepiekrautas puspiekabes svars (kg) 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 7800 8500 9000

Kopējais garums (m) 5.92 6.42 6.67 7.01 7.57 8.32 8.32 9.05 10.41 10.98

Asu skaits 2 2 2 2 2 2 2 3* 3* 3*

Riepas Pēc izvēles

* - aizmugurējā ass stūrējama

UNIVERSĀLĀS PUSPIEKABES WF-S
Universālās puspiekabes WF-S, pateicoties atveramiem bortiem, 
kļūst par lielisku palīgu Jūsu saimniecībā. Ar šīm puspiekabēm var 
transportēt graudus, mēslojumu, būvmateriālus, bet noņemot sānu 
bortus, puspiekabe tiek pārvērsta par platforma (iespējams pagari-
nāts dibens), ar kuru iespējams transportēt rituļus, paletes utt. Lai 
vēl vairāk paplašinātu šīs puspiekabes izmantošanas iespējas, var 
uzmontēt trīspusēju izgāšanas sistēmu.

Puspiekabes WF-S (universālas) WF10S WF12S WF14S WF16S
Tilpums bez paaugstinājuma (m³) 6 7.3 8.2 9.9

Tilpums ar paaugstinājumiem (m³) 12 14.6 16.4 19.8

Maks. kravnesība ar paaugstinājumu (t) 9500 11500 13000 15500

Nepiekrautas puspiekabes svars (kg) 4500 4800 5500 5800

Kopējais garums (m) 5.9 5.9 7.52 7.52

Asu skaits 2

Riepas Pēc izvēles

GRAUDU PĀRKRAUŠANAS PIEKABES WF-GR
Graudu pārkraušanas puspiekabes WG-GR, paredzētas graudu 
transportēšanai un pārkraušanai citos transportlīdzekļos. Šīs puspie-
kabes izceļas ar izturīgu un uzticamu konstrukciju.
Pateicoties uzlabotai konstrukcijai, tās ir kļuvušas vēl ērtākas strādā-
jot smagos graudu novākšanas apstākļos. Maināma leņķa izkrauša-
nas gliemežskrūves transportieris dod iespēju puspiekabes kom-
plektēt ar traktoriem, kuriem ir samontēta dubultriteņu sistēma vai 
pārkraut kravu nestandarta augstuma transportlīdzekļos. Uzlabota 
bunkura konstrukcija samazina laika patēriņu bunkura iztīrīšanai pēc 
sezonas noslēgšanas vai vienkārši mainot ievācamo kultūru. Plašo 
puspiekabes standarta komplektāciju var papildināt ar modernu 
„Motec“ video novērošanas sistēmu, piespiedu riteņu stūrēšanas 
sistēmu un daudzām citām papildus komplektācijas papildierīcēm, 
kas nodrošinās ražīgu un ērtu darbu graudaugu novākšanas laikā.

WF-GR (graudu pārkraušanas puspiekabes) WF 16GR WF 20GR WF 25GR
Kopējais garums (m) 8.1 8.1 9.8

Kopējais platums  (m) 3.1 3.1 3.1

Kopējais augstums (m) 3.4 3.8 3.8

Tilpums (m³) 20 25 34

Maks. celtspēja (t) 16 20 27

Izkraušanas augstums (m) 3,9-5,4 3,9-5,4 3,9-5,4

Nepiekrautas puspiekabes svars (kg) 7000 8000 9500

Asu skaits 2 2* 3**

Riepas Pēc izvēles

* - aizmugurējā ass stūrējama

** - priekšējā un aizmugurējā asis stūrējamas

KRĀSOŠANAS TEHNOLOĢIJAS
Puspiekabju un citas ražotās lauksaimniecības tehnikas metāla 
virsma tiek rūpīgi notīrīta ar abrazīvu plūsmu. Pēc tam, virsma tiek 
gruntēta ar augstas kvalitātes epoksīda divu komponentu grunti 
un krāsota ar divu komponentu poliuretāna krāsām. Kopējais kārtas 
biezums ir 120-140 mikroni. Šis segums izveido pret koroziju izturī-
gu virsmu, krāsa izveido viegli tīrāmu, spīdīgu virsmu.
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WF-DTV (dzīvnieku pārvadāšanai) WF-5DTV WF-6DTV WF-7DTV WF-9DTV
Liellopu ietilpība (gab.) 7-8 9-10 11-12 13-14

Grīdas laukums (m²) 11.5 14.7 17.3 20

Kopējais garums (m) 6.75 8.25 9.25 10.8

Kopējais platums  (m) 2.68 2.68 2.68 2.68

Iekšējais garums (m) 5.05 6.55 7.55 9.1

Iekšējais platums (m) 2.43 2.43 2.43 2.43

Bortu augstums (m) 1.3 1.3 1.3 1.3

Iekšējais augstums (m) 2.03 2.03 2.03 2.03

Attālums no zemes līdz grīdai (m) 0.35 0.4 0.45 0.52

Nepiekrautas puspiekabes svars (kg) 2900 3300 3500 4500

Asu skaits 1 1 1 1

Riepas 400/60-15.5 400xR22.5 445xR22,5

PUSPIEKABES RITUĻIEM WF-RP UN PUSPIEKABES WF-RD
Puspiekabes vai piekabes platformas paredzētas rituļu, palešu trans-
portēšanai. Platformas apakša izgatavota no 3 mm gofrētas loksnes. 
Atsperu šasija nodrošina ērtu braukšanu transportēšanas laikā gan 

WF-RP puspiekabes (rituļiem) WF 7,6RP WF 8,5RP WF 9,1RP WF 9,7RP WF 12RP WF 9,6RD WF 12RD WF 14RD
Puspiekabes garums (m) 7.6 8.5 9.1 9.7 12 9.6 12 14.3

Kopējais garums (m) 9.2 10.1 10.7 11.3 13.75 10.9 14 15.7

Platums (m) 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.5 2.5 2.5

Augstums (m) 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.38 1.42 1.42

Celtspēja (t) 12 16 16 18 20 18 20 22

Nepiekrautas puspiekabes svars (kg) 3800 4100 4300 4500 5300 4900 5200 6000

Asu skaits 2 2 2 2 2 3 3 3

Riepas Pēc izvēles

VIRCAS VEDĒJI WF-LS
SAS Western Fabrications ražo dažāda tilpuma (no 8 000 līdz 25 000 
l) vircas vedējus. Puspiekabes – vircas vedēji paredzēti ūdens, fekālā 
ūdens, šķidru un daļēji šķidru mēslu uzpildei, transportēšanai. Pie 
cisternas montējami Battioni Pagani vakuumsūkņi, kas nodrošina 
ērtu darbu. Pie vircas vedēja papildus var pasūtīt izlaistīšanas un ie-
spraušanas aprīkojumu.

WF-LS (vircas vedēji) WF 8LS WF 10LS WF 12LS WF 16LS WF 20LS WF 25LS
Tilpums (L) 8000 10000 12000 16000 20000 25000

Kopējais garums (m) 6.33 7.5 8.4 8 8.9 10.2

Kopējais platums  (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7

Kopējais augstums (m) 2.2 2.2 2.2 3.3 3.5 3.5

Tvertnes diametrs (m) 1.6 1.6 1.8 2 2 2

Vakuumsūknis (L/min) 8000 8000 11000 13500 13500 13500

Izsmidzināšanas platums (m) 10 10 10 10 10 10

Nepiekrauta vircas vedēja svars (kg) 3300 4000 4750 6300 7800 9500

Asu skaits 1 2 2 2* 2* 3**

Riepas Pēc izvēles

* - aizmugurējā ass stūrējama

** - priekšējā un aizmugurējā asis stūrējamas

MĒSLU ĀRDĪTĀJI WF-DS 
SAS Western Fabrications ražo 7-20 t celtspējas mēslu ārdītājus, kuru 
pielietojums ir mēslu transportēšana uz lauku un to izkliede. Mēslu 
ārdītāji tiek komplektēti ar vertikāliem mēslu izkliedes rotoriem vai 
horizontāliem rotoriem ar izkliedes diskiem. Ārdītāji ar vertikāliem 
rotoriem paredzēti smagu mēslu ar lielu salmu daudzumu izklie-
dei – izkliedes laukums līdz 12 metriem. Ārdītāji ar horizontāliem 
rotoriem ar izkliedes diskiem paredzēti sausu, smalku (putnu) mēslu 
un kaļķu izkliedei līdz 24 metru laukumā. Šo tipu ārdītāji izceļas ar 
vienmērīgu izkliedi, augstu ražīgumu un ilgmūžību.

WF-DS (mēslu ārdītāji) WF 7DS WF 9DS WF 12DS WF 16DS WF16DST WF20DST
Kopējais garums (m) 6.3 6.8 8.5 9.4 9.67 9.67

Kopējais platums (m) 3 3 3.1 3.1 2.6 2.6

Kopējais augstums (m) 3.1 3.1 3.2 3.3 3.6 3.6

Iekraušanas augstums (m) 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 3.1

Tilpums (m³) 6 8 10.5 12.5 18 ----

Tilpums ar 300 mm paaugstinājumu (m³) 7 9 12 16 --- 22

Celspēja (t) 7 9 12 16 20 20

Mēslu izkratīšanas platums (m) 12

Nepiekrauta ārdītāja svars (kg) 3500 3900 4200 5000 9000 9000

Asu skaits 1 1 1 1 2 2

Riepas Pēc izvēles

DZĪVNIEKU PĀRVADĀŠANAS PUSPIEKABES WF-DTV 
Puspiekabes WF-DTV paredzētas dzīvnieku pārvadāšanai un tiek ra-
žotas atbilstoši stingrākajām dzīvnieku labklājības prasībām. Puspie-
kabes uzprojektētas tā, lai līdz minimum samazinātu dzīvnieku sa-
vainojumu risku. Šajās puspiekabēs nav asu malu vai slidenu virsmu, 
kuru rezultātā dzīvnieki varētu gūt traumas. Nolaižama puspiekabes 
šasija atvieglo iekraušanas – izkraušanas procesu, dzīvniekiem ir ma-
zāks stress, nesamazinās produktivitāte. Plašs standarta aprīkojuma 
klāsts un papildus aprīkojums apmierinās katra klienta vēlmes.

PUSPIEKABES WF-DL SMAGIEM DARBA APSTĀKĻIEM
Puspiekabes WF-DL izceļas ar savu funkcionalitāti un izturību sma-
gos darba apstākļos. Šīs puspiekabes pielāgotas darba būvniecības, 
ceļu būves un uzturēšanas sektoros un karjeros. Atsperu šasija un 
amortizējoša piekarināšanas ierīce maksimāli palielina komfortu 
ekspluatācijas laikā, samazina nododamo slodzi velkošajam trans-
portlīdzeklim un nodrošina puspiekabes stabilitāti. Prasīgajiem 
klientiem varam piedāvāt virsbūvi no Zviedru Hardox tērauda, kas 
izceļas ar augstu izturību, bet arī ļauj samazināt puspiekabes svaru. 
Plaša papildaprīkojuma izvēle ļauj klientam sakomplektēt puspieka-
bi pēc individuāla pasūtījuma un tādā veidā to maksimāli pielāgot 
savām vajadzībām.

ar tukšu, gan piekrautu šasiju. Komplektā nāk priekšējais un aizmu-
gurējais atbalsta rāmji: aizmugures un priekšējie atbalsti ir atliecami 
un izvelkami – tādēļ šīs platformas ir viegli pielāgojamas dažāda iz-
mēra apaļu un kvadrātveida kravu transportēšanai.
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Arī 1200 mm plats iekrāvējs spēj pacelt 2,69 m 
augstumā 750 kg kravu un braukt ar ātrumu 30 
km/h.

KRAMER rūpnīca atrodas Fūlendorfā 
(Pfullendorf ), Vācijā. Šajās mašīnās vācieši ir 
ielikuši visu savu pieredzi, tāpēc šīs mašīnas ir 
piemērotas Jūsu saimniecībai.

Spēja pagriezt riteņus par 40 grādiem nodrošina 
mašīnas darba ražīgumu arī šaurās telpās. Abas 
vadības asis spēj veikt tādas pašas funkcijas kā 
teleskopiskais iekrāvējs.

Iekrāvēja vadības svira ir jutīga un ļoti precīzi 
nodrošina iekraušanas darbu drošību un ātrumu.

KRAmER riteņu iekrāvēji — 
manevrspējas piemērs
„Kramer” dod priekšroku drošībai, ērtumam un universālai lietošanai. Tas atspoguļojas katrā 
mūsu konstruētajā mašīnā. Tātad jūs varat pilnīgi uzticēties „Kramer” riteņu iekrāvējiem, kam 
var būt arī teleskopiskā strēle. Daudzi dažādi darba piederumi ļauj izmantot iekrāvēju ik dienas. 

KL10.5 KL12.5 KL19.5 KL31.5 KL37.5 KL37.8 KL43.8 KL25.5T KL30.5T KL30.8T KL35.8T KL25.5e
Motors (ZS) 31 47 47 75 75 75 47 75 75 75 20

Hidraulika ražīgums (l/min) 20 56 52 70 70 84 50 70 70 84 54

Hidraulikas spiediens (bar) 240 235 210 240 240 240 240 240 240 240 235

Pacelšanas augstums (m) 2.69 2.82 2.8 3.04 3.04 3.2 4.03 4.47 4.47 4.5 2.83

Paceļamais svars (kg) 650 750 1600 1900 2300 2300 2900 1650 2000 2000 2300 1750

Garums (mm) 4080 4950 5080 5410 5410 5800 5350 5870 5870 6040 4950

Platums (mm) 1200 1650 1750 1780 1780 1970 1650 1780 1780 1920 1650

Augstums (mm) 1990 2380 2450 2480 2490 2690 2470 2590 2600 2760 2390
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Pateicoties ļoti labiem pacelšanas 
raksturlielumiem, „Kramer” teleskopiskie iekrāvēji 
lieliski tiks galā ar smagām kravām, veicot 
jebkādus darbus.

Šos manevrspējīgos iekrāvējus var pielāgot 
darbam šaurās telpās.

Drošs, ērts un tai pašā laikā efektīvs darbs ir 
iespējams ar operatora palīgsistēmu, kurai ir 3 
darba režīmi.

Kabīne ir projektēta tā, lai mašīnas komponenti 
neaizsegtu operatoram apkārtnes redzamību.

KRAmER teleskopiskie 
iekrāvēji — vācu precizitāte 
un kvalitāte
Nav svarīgi, vai tas ir kompakts, universāls iekrāvējs, kas var iebraukt jebkurā vietā, vai stiprinieks, 
kas var pacelt 9 metru augstumā 1300 kg. „Kramer” iekrāvēju vācu precizitāte un kvalitāte ir re-
dzama visos deviņos modeļos. „Kramer” iekrāvējs ir radīts smagam darbam lauksaimniecībā un 
izceļas ar ilgu kalpošanas laiku, augstu ražīgumu un ērtībām vadītājam. „Kramer” iekraušanas 
darbu profesionālis ir gatavs Jums palīdzēt.

KT276 KT306 KT356 KT307 KT357 KT447 KT507 KT557 KT559
Motors (ZS) 75 136 136 136 136 136 136 156 156

Transmisijas tips Hidrostatiskā piedziņa

Pārnesumkārba 3 diapazoni 2 diapazoni EcoSpeed 2 diapazoni EcoSpeed EcoSpeed EcoSpeed Pro EcoSpeed Pro EcoSpeed Pro

Diferenciāļa bloķēšana Nav  Priekšējā tilta automātiskā bloķēšana Piespiedu bloķēšana

Braukšanas ātrums (km/h) 20 30 40 30 40 40 40 40 40

Hidraulika ražīgums (l/min) 90 100 140 100 140 140 140 187 187

Hidraulikas spiediens (bar) 245 240 260 240 260 260 260 260 260

Pacelšanas augstums (m) 5.73 6 6 7 7 7 7 7 8.75

Paceļamais svars (kg) 2700 3000 3500 3000 3500 4400 4800 5500 5500

Agregātu piekabināšanas tips Kramer, Claas, John Deere, Manitou, JCB
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Oriģinālās detaļas

John Deere oriģinālajām rezerves daļām SNIE-
DZAM 6 MĒNEŠU GARANTIJU. Mēs atbildam par 
to, ka jūsu iegādātās detaļas ir augstākās kvalitā-
tes. Rezerves daļām garantija tiek sniegta tad, ja 
tehnika tiek remontēta mūsu servisā.

REMAN detaļas ir restaurētas detaļas. John Deere 
REMAN detaļas rūpnīcā tiek saliktas no jauna, 
tajās tiek nomainīti visi mezgli, lai tās atbilstu 
jaunām detaļām piemērotajiem standartiem. 
John Deere REMAN detaļas: degvielas smidzinātā-
ji, ūdens un šķīduma sūkņi, turbīnas, ģeneratori, 
starteri, dzinēji, transmisijas siksnas u.c.
REMAN detaļām SNIEDZAM 12 MĒNEŠU 
GARANTIJU.

Koerckerling piegādā jaunus kaltus BETEK. Šie kalti 
izceļas ar ļoti lielu nodiluma izturību. Turklāt saim-
nieki ietaupīs daudz laika un naudas, jo kaltiem 
retāk nepieciešama nomaiņa. Pateicoties īpaša 
metāla izvēlei, ar šiem BETEK kaltiem var apstrādāt 
līdz pat desmit reizes lielāku augsnes platību, salī-
dzinot ar parastajiem kaltiem.

Mēs zinām, cik svarīga ir tehnika un partneris, kuram var uzticēties. Tādēļ varam jums pie-
dāvāt Baltijas valstīs lielāko oriģinālo John Deere, Kugn, Koeckerling, Vervaet, Claydon un citai 
tehnikai paredzēto rezerves daļu, apkopes līdzekļu un piederumu sortimentu. DOJUS agro-
tehnikas noliktavās ir pieejamas 19 000 dažādu nosaukumu rezerves daļas, no tām 15 000 – 
John Deere tehnikai. Ja jums nepieciešamas rezerves daļas, kuru nav mūsu noliktavās, – tās 
piegādāsim 24 darba stundu laikā no piegādātāju noliktavām.

Paplašiniet savas KUHN mašīnas iespējas:
•	 Arkliem	piedāvājam	priekšējos	arklus,	papildu	

arklus un vērstuves pagarinājumus.
•	 Lopbarības	 sadalīšanas	 iekārtām	 izvēlieties	

cieta sakausējuma pārklātus nažus.
•	 Mēslojuma	padeves	iekārtām	tiek	ražotas	VXR	

padeves lāpstiņas, kas ir izturīgākas pret agre-
sīvas iedarbības vielām.

•	 Dziļās	zemes	apstrādes	darbarīkiem	iespējams	
izvēlēties atšķirīgu parametru un izturības no-
dilumam pakļautās detaļas.

Vai zināt, kā varat ietaupīt?
•	 Ja	nepieciešamas	jaunas	detaļas,	atsūtiet	mums	atpakaļ	nestrādājošās	detaļas	un	par	jauno	detaļu	

maksāsiet MAZĀK.
•	 Savāciet	nestrādājošās	rezerves	detaļas,	kas	pieder	“John Deere REMAN detaļu saimei”.
•	 Nogādājiet	tās	jebkurā	“DOJUS	agro”	tirdzniecības	vietā	vai	vērsieties	pie	jūs	apkalpojošā	servisa	dar-

binieka.
•	 Par	saņemto	rēķinu	maksājiet	MAZĀK!
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Alternatīvās detaļas

ALTERNATĪVĀS TRAKTORU UN KOMBAINU 
DETAĻAS.
Plaša alternatīvo detaļu izvēle lauksaimniecības 
tehnikai. Pastāvīga ražotāja kvalitātes kontrole 
nodrošina OEM detaļām līdzvērtīgu kvalitāti.

FILTRU IZVĒLE DAŽĀDAI TEHNIKAI.
Pamatfaktors, izvēloties filtrus tehnikai, ir to kva-
litāte. Mēs iesakām izvēlēties laika pārbaudītu 
produkciju. Šie filtri nodrošinās jūsu tehnikas 
komponentiem uzticamu darbu un ilglaicīgu 
aizsardzību.

Ņemot vērā saimniecību vajadzības un pieaugošo alternatīvo detaļu pieprasījumu vecākai 
lauksaimniecības tehnikai, esam sākuši sadarbību ar rietumu piegādātājiem un ražotājiem, 
paplašinot alternatīvo detaļu piedāvājumu. Uzņēmums “DUJOS agro” jau ilgu laiku izceļas ar 
ļoti plašu lauksaimniecības darbarīku komponentu sortimentu, par kura nevainojamo kvali-
tāti zina vairākums lauksaimnieku. Jau tuvā nākotnē spēsim apmierināt ne tikai nodilumam 
pakļauto detaļu, bet arī dažādas lauksaimniecības tehnikas (traktoru un kombainu) alterna-
tīvo detaļu pieprasījumu.

VISU NODILUMAM PAKĻAUTO DETAĻU SORTIMENTS.
Produkcijas ražotāji, kas izceļas ar apzinīgu, rūpīgu darbu un vienu no plašākajiem alternatīvo nodilumam 
pakļauto detaļu sortimentu arkliem un ravētājiem.
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Jaunums no Michelin – VF AXIOBIB 2 
riepas. Jauns dizains, jaunas iespējas. 
Tirgū lielākā pieļaujamā riepas slodze 
(par 40% lielāka) un pat par 40% ma-
zāks spiediens riepās VF 650/65R42 
174D/171E. Par līdz 11% uzlabojiet 
produktivitāti, izmantojot Michelin 
AXIOBIB 2 riepas.

STARMAXX STX ND31 radiālās univer-
sālās riepas radītas teleskopiskajiem 
krāvējiem, ekskavatoriem, kas strādā 
gan uz augsnes, gan uz cietas virs-
mas. STX ND31 riepu sāni ir stiprināti, 
tādēļ samazinās caurduršanas un citu 
bojājumu risks.

Uzlabojiet ražīgumu. Dubultotu šau-
ro riteņu sistēmas, kas paredzētas rin-
du starpu apstrādei, ļauj sadalīt trak-
tora masu nevis uz 4, bet uz 6 vai 8 
riteņiem, tādēļ attiecīgi pieaug riteņu 
saskares virsma ar augsni, samazinot 
spiedienu uz augsni.

Divkārši kalibrēti starpas gredzeni dub-
lēšanas riteņu lokiem garantē optimālu 
saķeri un jaudas nodošanu riteņiem. 
Patentētā riteņu loku savienošanas sis-
tēma nodrošina uzticamu stiprinājumu 
un ir viegli regulējama.  Stiprinājumiem 
ir lielāka izturība, tādēļ dublēšanas rite-
ņos nepieciešams mazāks to skaits.

Riepas 
izmērs

Slodzes 
indekss

Ātrums 
indekss

Riteņa loks Riepas 
profila pla-
tums (mm)

Ārējais 
diametrs 

(mm)

Riepas 
ritēšanas 
perimetrs

Riepas 
rādiuss zem 

slodzes

Spiediens 
riepās 
(bar)

Riepu celtspēja (kg)

Ieteiktais Atļautais
Ātrums (km/h)

10 25 30 40 50

440/80R28 156 A8/B DW14L DW13 DW13L 
DW15L 441 1415 4215 636 3.2 5000 4440 4280 4000 4000

460/70R24 159 A8 DW15L DW14L DW16L 453 1251 3740 562 4.0 5470 4855 4680 4375 4375

340/80R18 143 A8/B 11 12 11SDC 12SDC 
W10 W11 345 995 2975 446 4.0 3405 3025 2915 2725 2725

400/70R12 149 A8/B 13 12SDC 13SDC 14 414 1070 3200 480 4.0 4065 3610 3480 3250 3250
400/70R20 149 A8/B 13 12SDC 13SDC 14 414 1070 3200 480 4.0 4065 3610 3480 3250 3250
405/70R20 149 A8/B 13 12SDC 13SDC 14 414 1070 3200 480 4.0 4065 3610 3480 3250 3250

Riepu un riteņu sistēmasLopbarības iepakošanas risinājumi
“DOJUS agro” piedāvā plašu riepu un riteņu loku izvēli. Riepas dažādai tehnikai, kombainiem, traktoriem, piekabēm, teleskopiskajiem krāvē-
jiem, presēm, ietinējiem, dažādiem darbarīkiem u.c. Dublēšanas sistēmas kombainiem, traktoriem. Riteņu loki kombainiem, traktoriem, kā arī 
piekabēm un darbarīkiem. Šauru riteņu risinājumi dažādai (ne tikai John Deere) tehnikai. Pastāvīgs rūpīgs un atbildīgs darbs ar piegādātājiem 
mums ļauj piedāvāt labāko un ātrāko risinājumu mūsdienu saimniecībai.

Uzticami un laika pārbaudīti lopbarības pakošanas risinājumi: auklas, tīkli, rullēšanas plēve, kaudžu plēves, skābbarības pārsegi. Individuāli 
risinājumi katram, kas vēlas droši un precīzi plānot savu darbību. Ilglaicīga aizsardzība, augstākās kvalitātes lopbarība – nekādu kompromisu.

Skābsiena iepakošanas plēve pare-
dzēta skābbarības ruļļu aptīšanai. 
Liela nospriegojuma un duršanas 
izturība. Uzlabota skābekļa barjera – 
uzlabo lopbarības kvalitāti. Piecu slā-
ņu plēves īpašības nodrošina to, ka 
lopbarības mijiedarbība ar vidi tiek 
minimizēta.

Kvalitatīvs JOHN DEERE XtraNet  
4500 m., unikāls CoverEdge vai vi-
siem zināmais baltais DOJUS agro – 
visi DOJUS agro tīkli apmierinās jūsu 
prasības, ražojot lopbarību, presējot 
sienu vai salmus. Rituļa kvalitāte – ar 
roku sasniedzama!

Plaša skābbarības plēvju izvēle – tās 
izmanto, skābējot svaigu un ne-
daudz vītušu zaļo lopbarību, kā arī 
noklājot skābbarības prizmas. Parei-
za noklāšana samazina sabojāšanās 
risku, ja pastāv nevēlami klimata aps-
tākļi, izolē no ūdens un gaisa iekļūša-
nas, samazina CO

2
 izmešus, palielina 

skābbarības barojošo vērtību.

Piedāvājam auklas, kas piemērotas 
lietošanai gan presēs aptītiem apa-
ļiem ruļļiem, gan lielākiem taisnstūra 
rituļiem. Auklas derēs visām presēm 
un apmierinās visprasīgākā klienta 
gaidas. Visa produkcija ir izturīga pret 
ultravioletajiem stariem, nepiesārņo 
vidi, ražota no augstākās kvalitātes 
polimeriem.
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“DOjus Latvia” serviss
Lietuvā plašākais “DOJUS agro” servisa tīkls, kurā strādā kvalificēti lauksaimniecības inženieru 
izglītību ieguvuši speciālisti un 39 servisa automašīnas, kas vienmēr gatavas sniegt operatīvu 
palīdzību.

Izmantojot unikālo John Deere diagnostikas programmatūru (Service Advisor un Service Advisor Remote) 
un pilnu datubāzi, varam attālā veidā veikt zināmu bojājumu novēršanu.

Tiem, kam ir šaubas par sava traktora iespējam, piedāvājam izmērīt traktora jaudu mūsu apkalpošanas 
centrā. PT301 stends var izmērīt jaudu līdz pat 600 kW! Stends ir universāls, tādēļ varat izmērīt jaudu ne 
tikai traktoriem, bet arī John Deere kombainiem. Stends ir mobils, tā jaudas mērījumus veicam ne tikai 
mūsu apkalpošanas centrā, bet arī jūsu sētā.

Programmas “Eksperta pārbaude” laikā sniedzam ne tikai tehnikas remonta pakalpojumus, bet arī pro-
filaktisku mašīnu uzraudzību. “Eksperta pārbaudes” programmas laikā traktori, kombaini un lopbarības 
smalcinātāji tiek sagatavoti ziemas periodam un nākamā gada sezonai.
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Vienmēr meklējam, ar ko papildināt mūsu lietotās tehnikas parku – ja jūs 
vēlaties pārdot savu lauksaimniecības tehniku, vērsieties pie mums.

Teleskopiskie krāvēji tiek nomāti kopā ar papildu iekārtām: kraušanas 
kausiem, dakšām, greiferiem.

Nomātās ražas ievākšanas mašīnas: sākot ar kratītāju John Deere W, T sērijas 
kombainu, beidzot ar pašgājēja lopbarības smalcinātāju. 

Neatradāt to, ko meklējāt? Informējiet par meklēto tehniku un mēs 
meklēšanu veiksim jūsu vietā! Sadarbojamies ar lielākajiem John Deere 
pārstāvjiem visā Eiropā.

Dažādu preču zīmju lietotā tehnika no uzticamiem avotiem. Mūsu 
speciālisti veiks diagnostiku, sniegs nepieciešamās konsultācijas un 
izvēlēsies tehniku saskaņā ar jūsu vajadzībām.

Nomāti John Deere 5.–8. sērijas traktori no 100 līdz 370 ZS.

Rotora John Deere S sērijas kombaini ar pļaujmašīnām no 6,1 m līdz 10,7 m 
tiek nomāti gan ar operatoru, gan bez operatora.

Jums ir lauksaimniecības tehnika, kuru vēlaties nomainīt ar jaunu! Mainām! 
Atpirksim jūsu lietoto tehniku un sniegsim ļoti izdevīgu piedāvājumu 
iegādāties jaunu.

Lietotā lauksaimniecības tehnika Lauksaimniecības tehnikas noma
Plašākā lietotās tehnikas izvēle – pastāvīgi atjaunināts dažādu lietoto traktoru, kombainu un citu lauksaimniecības mašīnu sortiments. Katru 
dienu mūsu interneta vietni www.dojuslatvija.lv papildinām ar jauniem lietotās tehnikas sludinājumiem, tādēļ regulāri pārbaudiet un sekojiet 
jaunumiem! Cieši sadarbojoties ar bankām, piedāvājam ļoti izdevīgus lietotās tehnikas finansēšanas nosacījumus. Nāciet ciemos un atradīsiet 
to, ko meklējāt!

Nomājam augstākās klases un nevainojama stāvokļa lauksaimniecības tehniku gan bez operatoriem, gan ar operatoriem. Bojājumu gadīju-
mā garantējam ātru servisu, bet, ja nav iespējas ātri saremontēt, – nomaiņas tehniku. Nepieciešama papildu tehnika darbiem vai sabojājusies 
esošā tehnika? Vērsieties pie mums un mēs palīdzēsim, piedāvājot optimālu nomas risinājumu!
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Kontakti

www.dojuslatvija.lv
www.deere.lv

TEHNIKAS TIRDZNIECĪBA
Tirdzniecības pārstāvji reģionos:

Zemgalē +371 25491664
+371 25491666

Kurzemē +371 25491661

Vidzemē +371 25491668

Latgalē +371 25491667

Viduslatvijā +371 25708957

Lietotas tehnikas tirdzniecība, novērtēšana 
un noma

+371 25491663
+371 25491677

Komunālās un zāliena kopšanas tehnikas 
tirdzniecība +371 25494829

Kesla mežizstrādes tehnikas tirdzniecība +371 25491665

Precīzās lauksaimniecības 
produktu atbalsta specialists +371 25491678

SERVISS

Ķekavā +371 25491658

Zemgalē +371 27861535

Kurzemē +371 25491676

Vidzemē +371 26614397

Latgalē +371 25491651

Ķekava
+371 25494834
+371 25494825
+371 25494826

saldus +371 25494824

Valmiera +371 25494840

Rēzekne +371 25494827

VALMIERAS FILIĀLE
mūrmuižas iela 5, LV-4201
Tālr. +371 25494840

SALDUS FLIĀLE
Apvedceļš 9, LV-3801
Tālr. +371 25494824

RĒZEKNES FLIĀLE
jupatovkas iela 13, LV-4601
mob. +371 25494827



www.dojuslatvija.lv
www.deere.lv

UZTICAMS PARTNERIS

UZTICAMA TEHNIKA

UZTICAMS SERVISS


