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VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

Nejmen‰ím ãlenem rodiny vyváÏecích souprav John Deere je
typ 810D. Tato osmikolová vyváÏecí souprava byla vyvinuta
pro práci v porostech, kde je i ve stísnûn˘ch podmínkách nezbytné
pracovat pﬁesnû a ‰etrnû. Stroj je tedy vhodn˘ zejména do probírek
v hust˘ch porostech.

Rozpûtí nasazení vyváÏecích souprav 810D a 1110D
John Deere 1110D je ve své tﬁídû nejoblíbenûj‰í vyváÏecí
soupravou. Díky své mnohostrannosti a spolehlivosti si získává
stále nové pﬁíznivce od probírek aÏ do m˘tních tûÏeb. Tato
obratná a silná vyváÏecí souprava si najde svoji cestu i v tom
nejsloÏitûj‰ím terénu. John Deere 810D a 1110D v sobû kombinují
vynikající v˘konnost s ohleduplností k Ïivotnímu prostﬁedí.

1710D
1410D
1010D
1110D
810D

krátká

V¯KONNOST

SPOLEHLIVOST

stﬁední
pﬁibliÏovací vzdálenost

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

dlouhá

810D 1110D

VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

KOMPAKTNÍ VELIKOST. VYSOKÁ UÎITNÁ HODNOTA. S

V˘konn˘ hydraulick˘ systém
umoÏÀuje bezproblémovou práci s
vyváÏecí soupravou i ve sloÏit˘ch
terénních podmínkách. Velk˘ prÛmûr
hydraulick˘ch hadic a jejich vedení
minimalizuje ztrátu tlaku. Kvalitní
systém filtrÛ pﬁispívá k dlouhé
Ïivotnosti jednotliv˘ch komponent.

Díky nízkému tûÏi‰ti loÏné plochy dosahuje
vyváÏecí souprava vysoké pﬁíãné stability.
Volitelnû jsou v nabídce dvû rÛzné délky rámu,
stejnû tak jako tﬁi moÏnosti roz‰íﬁení
nákladového prostoru. VyváÏecí souprava
mÛÏe b˘t vybavena pevnou nebo hydraulicky
ovladatelnou ãelní mﬁíÏí.

Rám a stﬁedov˘ kloub vyváÏecí
soupravy jsou mimoﬁádnû robustní,
v˘konná brzda zvy‰uje bezpeãnost
provozu. Umístûní stﬁedového
kloubu, úhel ﬁízení +/- 44° a velká
svûtlost podvozku poskytují vyváÏecí
soupravû vysokou pohyblivost a mal˘
polomûr otáãení. Stroj je lehce
ovladateln˘ a pﬁi jízdû drÏí stopu.

VyváÏecí souprava disponuje
patentovan˘mi vyváÏen˘mi bogie
nápravami. Je moÏné volit mezi
nûkolika typy pneumatik, ﬁetûzÛ a
kolopásÛ.

Díky hydraulicky pohyblivé kabinû je moÏné
provést servisní práce snadno a rychle. Prostor pod
kabinou je vybaven servisním osvûtlením. K
volitelnému vybavení stroje patﬁí napﬁíklad
elektrické plnící ãerpadlo paliva a hydraulického
oleje nebo vakuové ãerpadlo pro hydraulick˘
systém.
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Konstrukce patentovan˘ch vyváÏen˘ch
bogie náprav poskytuje podvozku
vyváÏecí soupravy velkou svûtlost.
Znaãná taÏná síla umoÏÀuje vysokou
pohyblivost stroje i v tom nejtûÏ‰ím
terénu. K dispozici je ‰iroká nabídka
pneumatik a ﬁetûzÛ.

. SNADNÁ ÚDRÎBA.

Kabina stroje odpovídá v‰em bezpeãnostním
standardÛm a poskytuje vynikající v˘hled do v‰ech
stran. Je zvukotûsná a disponuje v˘konnou
klimatizací. K jejímu vybavení patﬁí také rádio s
CD pﬁehrávaãem. Velkoplo‰ná okna jsou vyrobena
z tónovaného polykarbonátu a mohou b˘t volitelnû
vybavena sluneãními clonami. Odolné sedadlo
umoÏÀuje ãetné moÏnosti nastavení. K vybavení
kabiny patﬁí halogenové nebo xenonové reflektory
a pﬁipojení na mobilní telefon.

810D

Silná hydraulická ruka CF1 je snadno
ovladatelná, pohybuje se mûkce a plynule.
Díky svému umístûní je vhodná pro práci v
probírkov˘ch porostech. Funkce ASF (Active
Slew Function) upravuje pozici hydraulické
ruky a stabilizuje drapák bûhem jízdy.
Volitelnû je k dispozici hydraulické tlumení
úhlového a zdvihového pohybu hydraulické
ruky.

Systém TMC ﬁídí ve‰keré funkce stroje.
Mnohostrann˘ a lehce ovladateln˘
Timbermatic 700 vychází z prostﬁedí
Windows a je moÏné jej získat v rámci
volitelné v˘bavy stroje.

Naftov˘ motor John Deere PowerTech
4045 HTJ má nízkou spotﬁebu paliva a
poskytuje uÏ pﬁi niÏ‰ím poãtu otáãek
vysok˘ toãiv˘ moment. Motor a
hydraulika disponují v˘konn˘m
chladícím systémem.

Kapotu motoru je moÏné
zdvihat bez námahy. ÚdrÏba je
nenároãná a bezpeãná, v‰echny
body údrÏby jsou snadno
pﬁístupné. K volitelnému
vybavení vyváÏecí soupravy
patﬁí naftové nezávislé topení.

Odoln˘ kryt podvozku je moÏné
spou‰tût a zvedat navijákem.
V‰echna místa údrÏby jsou
snadno, rychle a bezpeãnû
dostupná.

V¯KONNOST

SPOLEHLIVOST

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

810D 1110D

VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

TOâIV¯ MOMENT. V¯KON. EFEKTIVITA.
NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY.
V˘konná lesní technika, která je zároveÀ i ohleduplná k Ïivotnímu prostﬁedí, je v˘sledkem
dlouholet˘ch zku‰eností a nabyt˘ch znalostí specialistÛ ze spoleãnosti John Deere.
VyváÏecí soupravy 810D a 1110D byly zkonstruovány tak, aby je‰tû více zefektivnily
ve‰keré procesy v rámci tûÏby dﬁeva.

Naftové motory PowerTech John Deere jsou hospodárné a splÀují
nejnovûj‰í emisní limity. Vysok˘ toãiv˘ moment pﬁi niÏ‰ím poãtu
otáãek umoÏÀuje pohodlnou práci s velk˘m v˘konem. Díky
hydrostatickému pﬁenosu hnací síly se vyváÏecí souprava pohybuje
terénem bezpeãnû a bez námahy. Originální ﬁe‰ení bogie náprav od
spoleãnosti John Deere udává dal‰í smûr technického v˘voje.
VyváÏené bogie nápravy umoÏÀují bezpeãn˘ a stabilní pohyb
vyváÏecí soupravy jak na pﬁíkr˘ch a kluzk˘ch svazích, tak na
mûkkém podloÏí.

VyváÏecí souprava John Deere je pﬁi tûÏbû dﬁeva ideálním
doplnûním harvestoru. V˘konn˘ motor, hydrostatická
pﬁevodovka a jedineãné vyváÏené bogie nápravy zaruãují, Ïe
si vyváÏecí souprava poradí i se sloÏit˘m terénem.
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Díky vynikající stabilitû stroje a silné rámové brzdû je manipulace
s nákladem bezpeãná a pohodlná. Ergonomické prvky obsluhy,
vynikající v˘hled do v‰ech smûrÛ a reflektory s vysokou svítivostí
ulehãují operátorovi jeho práci. Rychlá a pﬁesná hydraulická ruka
stejnû tak jako progresivní ﬁídící systém pak dotváﬁí vysokou
uÏitnou hodnotu tûchto strojÛ.

Patentované vyváÏené bogie nápravy rozdûlují rovnomûrnû
hmotnost stroje na v‰echna kola, ãímÏ dochází k podstatnému
sníÏení tlaku na pÛdu. Tak je stopa pneumatik v terénu mûlká
i pﬁi plnû naloÏené vyváÏecí soupravû.

Aby bylo dosaÏeno co moÏná nejvût‰í svûtlosti podvozku smûrem
nahoru a do stran, je ãást systému bogie náprav usazena uvnitﬁ
ráfku kola. Tato skuteãnost podstatnû sniÏuje moÏnost uvíznutí
stroje na kamenech, paﬁezech a na dal‰ích pﬁekáÏkách, coÏ se
pﬁíznivû projevuje na zkrácen˘ch dobách obratu a v˘konnosti
vyváÏecí soupravy.

SNADNÁ OBSLUHA.
DOBR¯ V¯HLED.
810D 1110D

VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

EFEKTIVITA V NOVÉM SVùTLE.

Pﬁi v˘voji kabiny vyváÏecích souprav John Deere
hrál hlavní roli operátor. Kabina poskytuje vynikající
v˘hled do v‰ech smûrÛ a robustní sedadlo stejnû
tak jako ergonomické prvky obsluhy zaji‰Èují, Ïe se
operátor pﬁedãasnû neunaví. Komfort pracovního
prostﬁedí je zv˘‰en sluneãními clonami, v˘konn˘m
topením a klimatizací, stejnû tak jako vzduchov˘m
filtrem v kabinû, kter˘ se stará o ãist˘ a svûÏí vzduch
uvnitﬁ.
¤ídící systém TMC (Total Machine Control) ulehãí
operátorovi práci a zrychlí nakládání. Systém TMC
dokáÏe optimalizovat v˘kon vyváÏecí soupravy
prostﬁednictvím úãinného ﬁízení ãinnosti
hydraulické ruky a pﬁenosu hnací síly. Rychlost
hydraulické ruky je moÏné pﬁi nakládání nastavit
stisknutím tlaãítka. TMC informuje o rÛzn˘ch
funkcích stroje, jako jsou napﬁíklad prÛmûrná nebo
momentální spotﬁeba paliva.
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Informaãní systém Timbermatic 700 je
volitelnû k dispozici jako alternativa
k systému TMC. Timbermatic 700
zaji‰Èuje komunikaãní spojení mezi
harvestorem a vyváÏecí soupravou, coÏ
umoÏÀuje pﬁedávání aktuálních
informací o poloze v˘ﬁezÛ vyroben˘ch
harvestorem. Velk˘ barevn˘ displej
poskytuje operátorovi v prostﬁedí
Windows bohatou nabídku programÛ
od E-mailu, pﬁes mapy aÏ k systému
GPS.

Timbermatic 700 a systém TMC
zvy‰ují produktivitu práce a
umoÏÀují bezproblémové pouÏití
dal‰ích voliteln˘ch aplikací, jako
jsou napﬁíklad váha na hydraulické
ruce nebo kamera pro couvání.
Senzory váhy na hydraulické ruce
mûﬁí hmotnost nákladu a v˘ﬁezÛ.
Tato volba pﬁispívá k úãelnému
vyuÏití nákladového prostoru a
napomáhá k optimalizaci nákladu
pro rychl˘ a bezpeãn˘ transport.
Uãící se funkce kalibrace zvy‰uje
spolehlivost celého systému.

Timbermatic 700 poskytuje
mnohostrannou funkci diagnostiky
chyb a upomíná na plánované servisní
práce. Hlá‰ení z Timbermatic 700
mohou b˘t vytisknuta barevnû ve
formátu A4.

Velkorys˘ úloÏn˘ prostor, prakticky umístûné odkládací plochy a vyjímatelná schránka na
potraviny zpﬁíjemÀují v‰ední pracovní den operátora.

810D 1110D

VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

DOSAH. OBSLUHA.
KVALITA. P¤ESNOST.
Hydraulické ruky vyváÏecích souprav John Deere jsou díky lehce pohybliv˘m ﬁídícím pákám a
systému Timbermatic snadno ovladatelné. UloÏení individuálního nastavení operátorÛ do systému
zrychluje jejich v˘mûnu a tím i pﬁípadnou zmûnu rozdíln˘ch provozních rychlostí.

Robustní hydraulické ruky s velk˘m manipulaãním dosahem
se nacházejí témûﬁ soubûÏnû se zorn˘m polem operátora. Takové
ﬁe‰ení umoÏÀuje provádût pohyby plynule a pﬁirozenû. Volitelnû
je k dispozici hydraulické tlumení úhlového a zdvihového
pohybu stejnû tak jako ASF funkce hydraulické ruky. Pﬁi otáãení
vyváÏecí soupravy 810D udrÏuje tato funkce hydraulickou ruku
a drapák vÏdy nad nákladem.
John Deere 810D má k dispozici dvû velikosti nastavitelné loÏné
plochy; u vyváÏecí soupravy 1110D je moÏné vybrat si ze ãtyﬁ
velikostí. U obou vyváÏecích souprav lze volit mezi tﬁemi
variantami plochy pﬁíãného prÛﬁezu nákladového prostoru.
VyuÏití tûchto kombinací umoÏÀuje pﬁizpÛsobit transportní
kapacitu stroje aktuálním poÏadavkÛm.
STRANY
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Variabilní loÏná plocha (Variable Load Space, VLS) je volitelné
vybavení pro vyváÏecí soupravu John Deere 1110D. Jedná se o
plynulé hydraulické nastavení ‰íﬁky loÏné plochy. Podle úãelu
pouÏití lze loÏnou plochu roz‰íﬁit aÏ o 64 cm. V nejuÏ‰ím
nastavení je loÏná plocha ideální k nasazení v probírkov˘ch
porostech.

Dosah hydraulické ruky a plocha ohraniãená sevﬁen˘m drapákem

drapák 0,25 m2

drapák 0,35 m2

810D / CF1

7,2 / 8,7 / 9,8 m

7,2 / 8,7 m

1110D / CF5

7,2 / 8,5 / 10 m

7,2 / 8,5 m

Vysoké otoãné a zdvihové momenty hydraulické ruky CF1 (John Deere 810D) a CF5 (John Deere 1110D) zaruãují i pﬁi maximálním
vyloÏení spolehliv˘ a bezpeãn˘ provoz. Oba typy manipulátorÛ jsou k dispozici ve tﬁech rÛzn˘ch délkách, drapák je k dodání ve
dvou velikostech.

810D 1110D

VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

VYSOKÁ KVALITA. STABILNÍ V¯KON. SNADNÁ ÚDRÎBA. Z

V˘konn˘ hydraulick˘ systém
umoÏÀuje bezproblémovou práci s
vyváÏecí soupravou i ve sloÏit˘ch
terénních podmínkách. Velk˘ prÛmûr
hydraulick˘ch hadic a jejich vedení
minimalizuje ztrátu tlaku. Kvalitní
systém filtrÛ pﬁispívá k dlouhé
Ïivotnosti jednotliv˘ch komponent.

Kabina stroje odpovídá v‰em bezpeãnostním
standardÛm a poskytuje vynikající v˘hled do v‰ech
stran. Je zvukotûsná a disponuje v˘konnou
klimatizací. K jejímu vybavení patﬁí také rádio s
CD pﬁehrávaãem. Velkoplo‰ná okna jsou vyrobena
z tónovaného polykarbonátu a mohou b˘t volitelnû
vybavena sluneãními clonami. Odolné sedadlo
umoÏÀuje ãetné moÏnosti nastavení. K vybavení
kabiny patﬁí halogenové nebo xenonové reflektory
a pﬁipojení na mobilní telefon.

Kapotu motoru je moÏné bez námahy
zvednout. ÚdrÏba je nenároãná a
bezpeãná, v‰echny body údrÏby jsou
snadno pﬁístupné. K volitelnému
vybavení vyváÏecí soupravy patﬁí
naftové nezávislé topení.

Naftov˘ motor John Deere
PowerTech 6068 HTJ má nízkou
spotﬁebu paliva a poskytuje uÏ pﬁi
niÏ‰ím poãtu otáãek vysok˘ toãiv˘
moment. Motor a hydraulika
disponují v˘konn˘m chladícím
systémem.

Odoln˘ kryt podvozku je moÏné spou‰tût
a zdvihat navijákem. V‰echna místa
údrÏby jsou snadno, rychle a bezpeãnû
dostupná.
STRANY
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Silná hydraulická ruka CF5 je snadno
ovladatelná, pohybuje se mûkce a plynule.
Podle pouÏitého drapáku lze volit mezi
tﬁemi délkami hydraulické ruky.
Volitelnû je k dispozici hydraulické
tlumení úhlového a zdvihového pohybu
hydraulické ruky.

A. ZNAâNÁ UÎITNÁ HODNOTA.

1110D

Díky nízkému tûÏi‰ti loÏné plochy dosahuje
vyváÏecí souprava vysoké pﬁíãné stability.
Volitelnû jsou v nabídce ãtyﬁi rÛzné délky
rámu, stejnû tak jako ãtyﬁi variabilní ‰íﬁky
nákladového prostoru. VyváÏecí souprava
mÛÏe b˘t vybavena pevnou nebo hydraulicky
ovladatelnou ãelní mﬁíÏí.

VyváÏecí souprava disponuje patentovan˘mi
vyváÏen˘mi bogie nápravami. Pﬁední a zadní
nápravy jsou totoÏné. Je moÏné volit mezi
nûkolika typy pneumatik, ﬁetûzÛ a kolopásÛ.

Rám a stﬁedov˘ kloub jsou mimoﬁádnû robustní.
V˘sledkem je vyváÏen˘ podvozek se silnou rámovou
brzdou. Umístûní stﬁedového kloubu, úhel ﬁízení
+/- 44° a velká svûtlost podvozku poskytují vyváÏecí
soupravû vysokou pohyblivost a mal˘ polomûr otáãení.
Stroj je lehce ovladateln˘ a pﬁi jízdû drÏí stopu.

Konstrukce patentovan˘ch vyváÏen˘ch bogie
náprav poskytuje podvozku vyváÏecí soupravy
velkou svûtlost. Znaãná taÏná síla umoÏÀuje
vysokou pohyblivost stroje i v tom nejtûÏ‰ím terénu.
K dispozici je ‰iroká nabídka pneumatik a ﬁetûzÛ.
VyváÏecí souprava se ‰esti koly má pevnou pﬁední
nápravu.

V¯KONNOST

Díky hydraulicky pohyblivé kabinû je moÏné provést servisní
práce snadno a rychle. Prostor pod kabinou je vybaven servisním
osvûtlením. K volitelnému vybavení stroje patﬁí napﬁíklad
elektrické plnící ãerpadlo paliva a hydraulického oleje nebo
vakuové ãerpadlo pro hydraulick˘ systém.

SPOLEHLIVOST

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

TECHNICKÁ DATA 810D 1110D

810D 1110D

VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

810D

1110D
6 kol

8 kol

UÎITEâNÁ NOSNOST [kg] .............9,000 .................................................12,000 ......................................................................................12,000
MOTOR .............................................John Deere 4045 HTJ ....................................................................................John Deere 6068 HTJ
V˘kon [kW] pﬁi [ot./min.] ...............................86 pﬁi 2000 .....................................................................................................120 pﬁi 2000
Toãiv˘ moment [Nm] pﬁi [ot./min.]..............498 pﬁi 1400.....................................................................................................719 pﬁi 1400
Palivová nádrÏ [l] .....................................................110....................................................................................................................150
P¤ENOS HNACÍ SÍLY .....hydrostaticko - mechanick˘ ........................................................................hydrostaticko - mechanick˘
dvourychlostní pﬁevodovka. ..........................................................................dvourychlostní pﬁevodovka.
TaÏná síla [kN] .........................................................110....................................................................................................................150
Rychlostní stupeÀ 1[km/h]...................................0 - 8 .................................................................................................................0 - 8
Rychlostní stupeÀ 2[km/h] ..................................0 - 23................................................................................................................0 - 23

¤ÍZENÍ

proporcionální. Úhel ﬁízení +/- 44°.

BRZDY

Hydraulicky ovládané vícelamelové provozní a
pojezdové brzdy v olejové lázni.
PruÏinovû ovládané parkovací a nouzové brzdy. ISO 11169

NÁPRAVY

VyváÏené bogie nápravy;
hydromechanická uzávûrka
diferenciálu vpﬁedu a vzadu.

Pevná náprava v pﬁedu;
vyváÏená bogie náprava vzadu;
hydromechanická uzávûrka
diferenciálu vpﬁedu a vzadu.

VyváÏené bogie nápravy;
hydromechanická uzávûrka
diferenciálu vpﬁedu a vzadu.

ELEKTRICK¯ SYSTÉM
Napûtí.......................................................................24 V .................................................................................................................24 V
Baterie ................................................................2 x 115 Ah.......................................................................................................2 x 145 Ah
Dynamo............................................................100 A (28 V) ...................................................................................................100 A (28 V)
Pracovní osvûtlení .............................................................................................8 x 140 W Twin Power,
xenonové reflektory volitelnû k dispozici.

HYDRAULIKA
Dynamická regulace v˘konu hydraulického systému.
Objem ãerpadla [cm3]...............................................74.....................................................................................................................125
Provozní tlak [MPa] ..................................................24......................................................................................................................24
NádrÏ hydraulického oleje [l] ..................................78.....................................................................................................................140
HYDRAULICKÁ RUKA .......................CF1 ..................................................................................................................CF5
Maximální dosah [m] .....................................7,2 / 8,7 / 9,8.................................................................................................7,2 / 8,5 / 10,0
Hrub˘ zdvihov˘ moment [kNm] ...........................76.....................................................................................................................102
Otoãn˘ moment [kNm]...........................................19......................................................................................................................24
Úhel otoãení [°]........................................................380....................................................................................................................380
KABINA
Mù¤ÍCÍ A ¤ÍDÍCÍ SYSTÉM
VOLITELNÁ V¯BAVA

STRANY
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bezpeãná, odpovídající normám ISO.
TMC nebo Timbermatic 700 vycházející z PC / Windows.
Informace o volitelné v˘bavû obdrÏíte u svého prodejce.

810D

1110D
6 kol

8 kol

ROZMùRY [mm]*
A Délka
- standardní rozvor.....................................8030 ...........................................................................................................9425 / 9700
- del‰í rozvor ...............................................8695 ..........................................................................................................9825 / 10316
B Nosník bogie nápravy - stﬁední kloub ............1850 .................................................................................................................1700
C Stﬁední kloub - nosník bogie nápravy.......2393 (2693)......................................................................................................3300 (3700)
D âelní mﬁíÏ - nosník bogie nápravy ...........2417 (2717)......................................................................................................2556 (2956)
E Nosník bogie nápravy - konec zadní ãásti
- standardní rozvor.....................................1379 ...........................................................................................................2025 / 2300
- del‰í rozvor ...............................................1744 ...........................................................................................................2025 / 2516
F ·íﬁka
- Pneumatiky 500 mm..............................2300 .................................................................................- .................................- Pneumatiky 600 mm..............................2530 ..............................................................................2700...........................2700
- Pneumatiky 700 mm..............................2670 ..............................................................................2880...........................2880
- Pneumatiky 800 mm.................................- ....................................................................................-..............................3106
G Minimální transportní v˘‰ka ...........................3780 ..............................................................................3700...........................3700
H Svûtlost.................................................................595 ................................................................................605.............................605

VOLBY NÁKLADOVÉHO PROSTORU *
úzk˘
standardní
‰irok˘
standardní
‰irok˘
VLS
I Celková délka [mm]
- standardní rozvor .............3840 ..............3840...............3840 ................................................4581 / 4856 ..............4581 / 4856 ....................4581
- del‰í rozvor........................4490 ..............4490..................- ...................................................4981 / 5472 ..............4981 / 5472........................J Vnûj‰í ‰íﬁka [mm] .......................2280 ..............2450...............2590 ......................................................2566...........................2760 ....................2663 - 3303
Plocha pﬁíãného prÛﬁezu [m2]......3,3..................3,4..................3,9..........................................................4,0..............................4,3 .........................4,0 - 4,8
* Upozornûní! Rozmûry jsou jmenovité hodnoty a mohou se od udan˘ch hodnot li‰it v rámci v˘robní tolerance. (Rozmûry pro del‰í rozvor jsou
uvedeny v závorkách.)

HMOTNOST [kg]
Podle vybavení.......................................................10970............................................................................13670............................................................15370
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V˘robce si vyhrazuje právo provádût na strojích
zmûny a inovace, aniÏ by byl nucen tyto zmûny
a inovace realizovat na jiÏ dﬁíve vyrobené stroje.

VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

810D 1110D

NOTHING RUNS LIKE A DEERE.
SNAD JE PRÁVù TùCHTO PùT SLOV P¤ÍâINOU TOHO, PROâ JE KAÎD¯
DRUH¯ LESNÍ PODNIK ZÁKAZNÍKEM SPOLEâNOSTI JOHN DEERE.
Je to jen pût jednoduch˘ch slov, pﬁesto mohou b˘t pro
Va‰e podnikání rozhodující. Tato slova ruãí za vybavení,
které si poﬁídíte do nároãn˘ch tûÏebních podmínek
Va‰eho podniku, a které se Vám splatí vy‰‰í v˘konností,
del‰í Ïivotností a niÏ‰ími provozními náklady Va‰eho
stroje. Ruãí za síÈ smluvních prodejcÛ na více neÏ 380
místech ve svûtû, rychlou dodávku náhradních dílÛ a
odborníky, kteﬁí vûdí, co pro své povolání potﬁebujete.

Tato slova také ruãí za individuálnû nastavené pÛjãky
od John Deere Credit, díky kter˘m bude mít Vá‰ podnik
vÏdy dostateãnû velk˘ finanãní prostor pro své plány.
A ruãí také za jednoho z pﬁedních svûtov˘ch v˘robcÛ
lesní techniky, kter˘ do v˘zkumu a v˘voje investuje
víc, neÏ kdokoli jin˘. Pﬁedev‰ím ale stojí tato slova za
dÛvûrou, která staví na 168 letech zku‰eností s
pracovními stroji.

U Vás se toãí v‰e kolem lesního hospodáﬁství - stejnû jako u nás. Lesní technika John Deere. Ve svûtû jsme v ãele.
KMENOVÁ
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SPOLEHLIVOST

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Sídlo spoleãnosti:
Merimex s.r.o.
Mûdûnecká 514, 431 86 Kováﬁská
Tel: +420 474 396 457, Fax: +420 474 396 447
info@merimex.cz
www.merimex.cz
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