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Pressemeddelelse 
 
 
 
Mere plæneklipper-sjov i din egen have 
 
Mannheim, den 21. januar 2021 – En velholdt græsplæne er altid et 

velkomment syn og nu mere end nogensinde. 

John Deere introducerer nye funktioner på X100-serie havetraktorer i 2021 

sammen med opdateringer til X300 og X500 serierne samt tre nye ZTrak™ 

zero-turn plænetraktorer. 

 

Alle seks modeller i X100-serien inkluderer det stilfulde nye 

motorhjelmsdesign. Den hydrostatiske transmission og pedalerne ved siden af 

hinanden giver føreren mulighed for at skifte retning uden at løfte foden, 

hvilket gør dem meget behagelige at betjene. Græsopsamlingsposen er blevet 

redesignet, så den er nemmere at tømme og rengøre. Græsopsamleren er 

standard på X117R, X147 og X167, og ekstraudstyr til X107, X127 og X167 

med sideudkast. Instrumentbrættet i bedste bil-stil indeholder nu en letlæselig 

benzinmåler på X127 og X167-modellerne. Et nyt åbent ryglæn på udvalgte 

modeller i serien tilbyder nu forbedret komfort, særligt på varme dage.  

 

Alle plænetraktorer i X300- og X500-serierne i 2021 byder på fordelen med 

kraftigere motorer, som gør dem i stand til at håndtere stejlere skråninger og 

gør plæneklipning hurtigere på større områder og gør snerydning mere effektiv 

om vinteren. Med model X354, X370 og X380 følger et sæde med høj ryg i ny 

stil, som giver bedre komfort og støtte. 
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Tre nye Z500 zero-turn plænetraktorer bliver en del af John Deere-sortimentet 

i 2021. Z515E, Z530M og den førsteklasses Z545R leverer alle enestående 

behændighed til hurtig plæneklipning, særligt rundt om forhindringer og på 

ujævnt terræn. Alle tre maskiner har dybe klippeskjold med en klippebredde 

på 122 cm og en bred udkastningsskakt til fantastisk græsfordeling selv ved 

høje hastigheder. Et robust chassis og styrtbøjle er standard på alle modeller. 

Z545R er udstyret med en motor med elektrisk brændstofindsprøjtning med 

elektronisk gashåndtag og indbygget LED-lygter (standard på R og ekstraudtyr 

på model E og M). 

 

 

        
 

 
For yderligere oplysninger kontakt din lokale John Deere-forhandler. 

 


