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De volledig nieuwe John Deere 8000-serie zelf aangedreven veldhakselaars 

vertegenwoordigen een nieuwe generatie machines. Deze nieuwe modellen bouwen verder 

op de beste functies van de populaire 7000-serie en integreren toonaangevende 

gewasanalyse en -documentatie met een innovatief machine-ontwerp gecombineerd met 

betrouwbaarheid, tractie en comfort. Zo brengen deze machines efficiëntie, hakselkwaliteit 

en kostenefficiëntie naar een hoger niveau. 

De nieuwe reeks omvat voor 2016 8 modellen, vijf met standaard gewaskanaal en drie 

machines met een breed gewaskanaal: 

• 8100, 380 pk, John Deere-motor van 9 liter 

• 8200, 430 pk, John Deere-motor van 9 liter 

• 8300, 490 pk, John Deere-motor van 13,5 liter 

• 8400, 540 pk, John Deere-motor van 13,5 liter 

• 8500, 585 pk, John Deere-motor van 13,5 liter 

• 8600, 625 pk, John Deere-motor van 13,5 liter (breed frame) 

• 8700, 765 pk, Cummins motor van 19 liter (breed frame) 

• 8800, 822 pk, Cummins-motor van 19 liter (breed frame) 

 

De in de lengterichting geplaatste Fase IV conforme John Deere PowerTech PSX-motor 

verbetert het zicht naar achteren voor het vullen van de aanhanger en veiliger 

manoeuvreren. Met de luchtinlaat achter de cabine zorgt dit ontwerp van de motor voor 

een efficiënte luchtstroom naar de achterkant van machine, wat resulteert in minder 

koelvereisten. 

 

Daarnaast leiden een aanzienlijk lichter gewicht door lichtere onderdelen, minder weerstand 

bij de gewasstroom en droog cartertandwielkasten tot verdere brandstofbesparingen. Dit 

doet de motor ook, waardoor het toerental automatisch wordt aangepast aan de 

vermogensbehoefte van de oogstmachine voor verschillende veld- en wegomstandigheden. 

 

Door de lengteligging kan de motor lager in het chassis van de zelf aangedreven 

veldhakselaar worden geplaatst. Dit verlaagt het zwaartepunt van de machine als geheel 



voor een betere stabiliteit bij het werken op steile hellingen of het rijden met hoge snelheid 

op de weg. 

 

Dankzij de nieuwe technologie van droog cartertandwielkasten, draagt de rechthoekige 

tandwielkast vermogen over naar de aandrijfsystemen met minimaal vermogensverlies. Dit 

ontwerp betekent ook dat het hele hydraulische systeem en de ventilator rechtstreeks door 

de motor worden aangedreven, zonder dat daarvoor complexe koppelingen of extra riemen 

en schijven nodig zijn. 

 

Nieuwe oogstoplossingen, waaronder grasoprapers van 3 tot 4,5 m en draaiende 

voorzetstukken van 6 tot 9 m breed van Kemper bieden de klanten toonaangevende 

productiviteit. Maïsvoorzetstukken van Kemper zijn optioneel verkrijgbaar met automatisch 

sturen en/of automatische voorzetstukbediening. Voor oogsten van volkoren gewassen 

biedt John Deere ook de Zürn ProfiCut 620, een zeer efficiënte voorzetstukoplossing voor 

silage die gelijkmatige, lage stoppels achterlaat. 

 

De nieuwe universele messenkooi is ontworpen om even goed te voldoen aan de 

verschillende eisen van zowel biogasproducenten als veehouders. Afhankelijk van hun 

specifieke wensen kunnen klanten kiezen uit 40, 48, 56 of zelfs 64 messen. 

 

De robuuste DuraDrum-messenkooien van John Deere leveren niet alleen de beste 

hakselkwaliteit en de flexibiliteit van een groot aantal snijlengtes, ze zijn ook opnieuw 

ontworpen voor een nog betere gewasstroom en vereisen minder aanpassing om slijtage 

verder te verminderen. Met de AutoLOC-functie (automatische snijlengte) kan de bestuurder 

de snijlengte vooraf selecteren op basis van de hakselomstandigheden. 

 

John Deere heeft ook de korrelkneuzer van de 8000-serie opnieuw ontworpen voor nog 

beter breken van korrels en uitstekend verwerken van maïssilage.  

 

De korrelkneuzer kan in slechts vijf minuten worden verwijderd voor een snelle 

omschakeling tijdens overlappende oogstseizoenen. Het ‘naar binnen en naar buiten 

zwenkende’ ontwerp maakt het eenvoudig de korrelkneuzer te heffen en te vervangen door 

een grasgoot. 

 

HarvestLab is gemonteerd op de gewasuitworp en meet zowel droog stof als de 

voederwaardecomponenten in real time. Het in samenwerking met Carl Zeiss ontwikkelde 

en geoctrooieerde HarvestLab meet met behulp van spectroscopietechnologie met nabij-

infrarood licht het geoogste gewas 17 keer per seconde. Doordat het onafhankelijk 

gecertificeerd is door de DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) rekent HarvestLab af 

met het giswerk bij de productie van hoge kwaliteit silage. 

 



Samen met John Deere continue voederwaardemeting in real time kan HarvestLab de 

manier transformeren waarop landbouwers en producenten van biogas hun voer beheren 

en hun keuze voor gewasvariëteiten plannen. 

 

Nog een functie van de nieuwe 8000-serie die toegevoegde waarde biedt, is het volledig 

geïntegreerde geavanceerde doseringssysteem, ADS Twin Line voor additieve toepassing van 

silage. Met twee aparte tanks, een concentraattank van 30 liter naast de cabine en een 

tweede tank van 300 liter aan de achterkant van de machine, is ADS Twin Line een zeer 

veelzijdig hulpmiddel voor beheer. 

 

Het bestuurderscomfort is verbeterd, met uitstekende zichtbaarheid vanaf de cabine door 

een scherm dat de zon tegenhoudt, bluetooth-verbinding, meer dan genoeg opslagruimte en 

automatische airco die aanpasbaar is vanaf de CommandARM. Andere geavanceerde 

functies zijn een GreenStar 2630 met touchscreen-display, alle functies zijn handig op de 

CommandARM geplaatst, displaytoegang op afstand en AutoTrac met RowSense. 

 

De veldhakselaars uit de nieuwe 8000-serie is ontworpen voor een minimum aan 

onderhoud, om uw hakseltijd te maximaliseren. Het automatische smeersysteem neemt de 

noodzaak van dagelijks smeren weg en de radiateurzeef van de motor kan worden 

uitgeschoven voor een eenvoudige reiniging met de geïntegreerde hogedrukluchtslang. 

Extra dikke wolfraamcarbide lagen op de messen en de ultraharde DuraLine-onderdelen 

verlengen de levensduur van belangrijke onderdelen aanzienlijk terwijl veel van de zware 

lagers de hele levensduur zijn afgesloten. 

 

John Deere FarmSight servicepakketten tillen de oogstwerkzaamheden van loonbedrijven 

naar een nieuw niveau van efficiëntie. Met toestemming van de eigenaar en gebruik van 

JDLink draadloze technologie kunnen product ondersteunende  specialisten van de dealer de 

prestaties van de machine real-time bijhouden voor een vaste maandelijkse prijs en zo 

gebruiks- en efficiëntieverbeteringen voorstellen. 

 


