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Tobulai pritaikyta tiek ankstyviesiems, tiek vėlyviesiems 

retinimo darbams ir paskutinėms kirtimo stadijoms. 

Kompaktiški išmatavimai lemia efektyvumą ir didelę 

galią net pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. 

 
 

 

MEDVEŽĖS MODULIŠKUMAS 

•  Medvežė gali būti pritaikyta įvairiems darbų plotams ir 
specialiems poreikiams 

•  Siūlome platų strėlių, krovinio aikštelių, ašių ir kabinų 
pasirinkimą 

 

PATVARIOS AŠYS IR STABDŽIAI 
• Trumpesnis variklio rėmas lemia mažesnį išsikišimą, o tai 

palengvina darbą nelygiose vietovėse 
• Hidromechaninis diferencialo blokavimo mechanizmas; 

hidrauliniu būdu įjungiami, alyvoje panardinti, daugiadiskiai 
darbiniai stabdžiai; pasitelkiant spyruokles įjungiami 
stovėjimo ir avariniai stabdžiai; ir automatinis rėmo stabdys 

910G: 
• Vežimėlio ašys su balastu 
• Vientisa priekinė ašis šešiaračiame modelyje 
• Priekinės vežimėlio ašies be balasto galimybė 
1010G: 
• Ypač patvarios vežimėlio ašys su balastu 
• Vientisa priekinė ašis šešiaračiame modelyje 
• Priekinės vežimėlio ašies be balasto galimybė  
• Žemo slėgio galinės vežimėlio ašies galimybė 
• Patobulintas, vietovę tausojantis veikimas ir efektyvesnis 

darbas minkštoje dirvoje 
 

LENGVESNIS VALDYMAS 
• Konfigūruojama TimberMatic™ F-16 valdymo sistema 
• Patvarus vietinių tinklų valdiklis (CAN) su mažesniu jungčių 

skaičiumi ir patobulinta diagnostika 
• Didžiulės kompiuterio su jutikliniu ekranu teikiamos 

galimybės 
• Didelio pajėgumo jungtys visoms funkcijoms su mažesniu 

saugiklių ir jungiklių skaičiumi  
• John Deere nuotolinės ekrano prieigos, JDLink™ ir 

TimberLink™ galimybė 
 

PATIKIMAS IR ITIN NAŠUS VARIKLIS 

•   EPA paskutiniosios ketvirtosios pakopos (FT4)/ES penktosios 
pakopos nustatytas išmetamų teršalų normas atitinkantis 
John Deere PowerTech™ Plus 4045 dyzelinis variklis su 
turbokompresoriumi, pripučiamo oro aušintuvu, 4 cilindrais ir 
4,5 litrų tūriu 

MAŠINOS DARBO LAIKĄ PRATĘSIANTI 
REGULIARI APŽIŪRA IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
TEIKIMO SUTARTYS 
• Pratęstus priežiūros paslaugų intervalus suteikia TimberCare 

priežiūros teikimo sutartys  
• Pagrindiniai priežiūros paslaugų intervalai – praėjus 1500 ir 

3000 valandų, su tarpine priežiūra praėjus 750 valandų 
• Lengva prieiga prie paslaugų centrų pagreitina apžiūrą ir 

padeda sumažinti kasdienės veiklos sąnaudas 
 

PATOGI SUKAMOJI IR LYGINAMOJI KABINA  
• Automatinis strėlės veikimas 
• Sukimosi kampas: 290° 
• Šoninis posvyris: 10�°; priekinis ir atgalinis posvyris: 6° 
• Žemesnis triukšmo ir vibracijos lygis 
• Lengva prieiga prie kabinos 
• Fiksuotos kabinos galimybė 
 

TIKSLIOS IR VEIKSMINGOS STRĖLĖS DIDINA 
PRODUKTYVUMĄ  
• Tikslus strėlės valdymas  
• Išmanaus strėlės valdymo (IBC) galimybė su CF5 strėle 
 

PLATI KROVINIO AIKŠTELĖ 
• Galvūgalis su geresniu krovimo ploto matomumu 
• Krovinio aikštelės pasirinkimas: Siaura / Plati 
 
KROVINIO 
AIKŠTELĖ 910G 1010G 

Apkrovos norma 9000 kg (22.5 in) / 11000 kg 
 10000 kg (24.5 in)  

 
PATOBULINTAS MANEVRINGUMAS IR DIDESNIS 
PRODUKTYVUMAS 
• Pritaikomas transmisijos valdymas (ADC) 
• Transmisija su aukšta traukos jėga  
• Hidrostatinė-mechaninė dviejų greičių pavarų dėžė: 

Pavara 1: 0–7.5 km/h / Pavara 2: 0–23 km/h 
• Priežiūros nereikalaujantys priekinis ir galinis velenai 

 
TRAUKOS JĖGA 910G 1010G 

Traukos jėga 110 kN (22.5 in) / 150 kN (24.5 in) / 
 150 kN (24.5 in) 160 kN (26.5 in) 

 



*Atkreipkite dėmesį: Šie 
išmatavimai yra tik gairės ir 
gali kisti priklausomai nuo 
gamybos nuokrypių. 

 910G 1010G 

VARIKLIS   
   

Galia 118 kW (158 hp) @ 1,900 rpm 131 kW (176 hp) @ 1,900 rpm 

Sukimo momentas 650 Nm @1,400-1,600 rpm 730 Nm @ 1,400-1,600 rpm 

Degalų bakas 150 l 150 l 
Dyzelino išmetamųjų dujų skysčio (DEF) bakas 
(naudojamas tūris) 13 l 13 l 

VAIRAVIMAS 
Proporcingas vairavimas su elektrine 
vairalazde 

Proporcingas vairavimas su elektrine 
vairalazde 

   

Sukimosi kampas ± 44° ± 44° 

HIDRAULIKA   
   

Siurblio pajėgumas 120 cm³ 120 cm³ 

Darbinis slėgis 24 Mpa 24 Mpa 

Hidraulinis bakas 150 l 150 l 

ELEKTROS SISTEMA   
   

Įtampa 24 V 24 V 

Baterijos 2 x 115 Ah 2 x 115 Ah 

Kintamosios srovės generatorius 150 A 150 A 

Šviesos Halogeninės arba LED Halogeninės arba LED 

STRĖLĖ CF1 / CF5 CF5 
   

Didžiausių pasiekiamų atstumų ilgis CF1: 9.6 m  

 CF5: 7.2 / 8.5 / 10 m CF5: 7.2 / 8.5 / 10 m 

Bendras kėlimo momentas 76 / 102 kNm 102 kNm 

Sukimo momentas 19 / 24 kNm 24 kNm 

Sukimo kampas 380° 380° 

PADANGOS   
   

Priekinė ašis 6W: 34 in / 8W: 22.5 arba 24.5 in 6W: 34 in / 8W: 24.5 arba 26.5 in 

Galinė ašis 6W: 24.5 in / 8W: 22.5 arba 24.5 in 24.5 arba 26.5 in 

IŠMATAVIMAI   
   

Ilgis [A] 8655 / 9055 mm 9055 / 9455 mm 

Vežimėlio centras – Vidurinis sujungimas [B] 1800 mm 1800 mm 

Vidurinis sujungimas – Vežimėlio centras [C] 2600 / 3000 mm 3000 / 3400 mm 

Važiuoklės bazė [B + C] 4400 / 4800 mm 4800 / 5200 mm 

Plotis – 600 serijos padangos [F] Nuo 2553 mm (22.5 in) / 2570 mm (24.5 in) Nuo 2570 mm (24.5 in) / 2600 mm (26.5 in) 

Plotis – 700 serijos padangos [F] Nuo 2703 mm (22.5 in) / 2780 mm (24.5 in) Nuo 2780 mm (24.5 in) / 2790 mm (26.5 in) 
Išorinis posūkio spindulys – 700 padangos (trumpas / 
ilgas rėmas) 7050 / 7600 mm 7650 / 8200 mm 
Vidinis posūkio spindulys – 700 padangos (trumpas / 
ilgas rėmas) 3900 / 4300 mm 4300 / 4700 mm 

Transporto aukštis 3670 (22.4 in) / 3685 (24.5 in) mm 3685 (24.5 in) / 3710 (26.5 in) mm 

Prošvaisa [priekinė ašis, G] 600 mm (22.5 in) / 610 mm (24.5 in) 610 mm (24.5 in) / 640 mm (26.5 in) 
Minimalus mašinos svoris (su sukamąja ir lyginamąja 
kabina)  14 700 kg–16 100 kg 14 950 kg–17 150 kg 

Užvažiavimo kampas 6W: 28° / 8W: 38° 6W: 28° / 8W: 40° 

KROVINIO AIKŠTELĖS PASIRINKIMAI   
   

Visas ilgis [D + E]   

Trumpa važiuoklės bazė 3700 mm 4100 mm 

Ilga važiuoklės bazė 4100 mm 4500 mm 

Krovinio aikštelės plotis [J]   

Siaura / Plati 2500 / 2700 mm 2500 / 2700 mm 

Skerspjūvio plotas   

Siaura / Plati 3.5 m² / 4.0 m² 3.5 m² / 4.0 m² 



 

 

 

Judri ir naši šešių arba aštuonių 
ratų medvežė 910G yra tobulas 
pasirinkimas retinimo darbams. 

Įvairiapusė ir patvari šešių arba 
aštuonių ratų medvežė 1010G 
puikiai tinka įvairiems darbams, 
pradedant retinimu ir baigiant 
atkuriamuoju kirtimu. 



 

SUŽINOKITE DAUGIAU 

INTERNETE 
 

Nuskenuokite kodą mobiliuoju 

telefonu arba apsilankykite 

svetainėje 
johndeere.co.uk/Forestry 

Ši brošiūra buvo sukurta platinimui visame pasaulyje. Nors ji pateikia 
bendrą informaciją, nuotraukas ir apibūdinimus, kai kuriose iliustracijose 
ar tekstuose gali pasitaikyti pasirinkimų ir aksesuarų, kurie nėra prieinami 
visuose regionuose. Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį 
John Deere produktų platintoją. 
John Deere pasilieka teisę keisti brošiūroje pavaizduotų produktų 
specifikaciją ir dizainą be išankstinio perspėjimo. John Deere neatsako už 
brošiūroje galimai esančias klaidas ar netikslumus.  
 
Atspausdinta Suomijoje, Offset Ulonen 2018-06 


