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De 1500-serie
De 1500-serie TerrainCut commerciële front-
cirkelmaaiers is speciaal ontworpen voor het 
maaien van zwaar gras met hoge snelheden. 
De serie is verkrijgbaar in drie motorvarianten: 
de 1550 als open station instapmodel met 24 
pk, en de 1570/1575 en 1580/1585 als model-
len met hoge capaciteit, met of zonder cabine.
Hoogtepunten zijn de 7-IRON-maaidekken met 
hoge capaciteit, efficiënte dieselmotoren met 
hoge koppel en inschakelbare vierwielaandrij-
ving, plus optimale veiligheid en comfort voor 
bestuurders.

Wilt u gras en bladeren opvangen, dan kunt u 
de 1500-serie frontmaaiers uitrusten met het 

GLC-systeem. Deze grass and leaf collector is  
ook uitermate geschikt om tijdens de blad - 
c ampagne in te zetten als bladzuiger.

De 9009A
De 9009A TerrainCut-maaier kan behalve op 
golfbanen en sportvelden ook ingezet  
worden in de stad. De maaier beschikt over vijf 
maaidekken. Doordat deze relatief klein zijn 
en onafhankelijk opgehangen, wordt ook op 
ongelijk terrein een goed maaibeeld gewaar-
borgd. En met een totale werkbreedte van 
274 cm haalt u een hoge capaciteit per uur. 
De 9009A is uitgerust met het grip all-wheel 
drive-aandrijfsysteem. Dit systeem met hydrau-
lische vierwielaandrijving zorgt ervoor dat olie 

John Deere biedt een groot assortiment  

maaiers aan voor in de stad. Of u nu wilt  

opvangen, uitwerpen, mulchen of met een  

multifunctionele compacttrekker wilt maaien, 

het groengele merk heeft voor elk wat wils.
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kruislings wordt verdeeld naar het wiel met de 
meeste grip. Dit maakt de 9009A zeer geschikt 
voor het maaien van waterbekkens en glooi-
ende terreinen.

Zeroturns
Bent u op zoek naar een machine met een 
hoge capaciteit en hoge wendbaarheid? De 
Z900-serie biedt professionele prestaties 
met maaibreedtes tussen 137 en 180 cm. De 
machines zijn uitgerust met sterke moderne 
dieselmotoren die voldoen aan stage 5. Ze 
zijn uitermate geschikt om hele dagen mee te 
maaien. De optionele Tweel-wielen zorgen er 
niet alleen voor dat u nooit meer lekrijdt, maar 
verhogen bovendien het bestuurderscomfort. 
De compacte Z994R is met zijn werkbreedte 
van 137 cm zeer geschikt voor kleinere ruimtes. 
Bij de Z997R, het topmodel van de John Deere-
zeroturns, kan gekozen worden voor een werk-

breedte van 150 of 183 cm. Beide  
machines zijn uit te rusten met een goed-
gekeurde straathomologatie.

De 3R-serie
John Deere heeft niet alleen machines  
speciaal om mee te maaien; de John Deere-
compacttractoren uit de 3R-serie zijn ook uit 
te rusten met een middenmaaidek. Eventueel 
kan er ook nog een opvangsysteem achter in 
de hefinrichting van de trekker gehangen wor-
den. U kunt kiezen tussen maaidekken van 152 
cm en 183 cm. Dit zijn alle twee auto connect 
maaidekken, een uniek systeem waarmee u 
het maaidek snel en zonder gereedschap kunt 
verwijderen. Zo kunt u snel schakelen tussen 
maaien, transportwerk en winterdienstwerk-
zaamheden.

Beide machines 
zijn uit te rusten 
met een goed-
gekeurde straat-
homologatie
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