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Pressmeddelande 
 
 
 
Angenämare klippning 
 
Mannheim, 21 januari 2021 – En välskött gräsmatta är alltid en fröjd för 

ögat, kanske nu mer än någonsin. 

X100-serien åkgräsklippare för 2021 från John Deere har fått nya funktioner, 

medan X300- och X500-serien uppdaterats, och tre nya ZTrak-klippare med 

noll vändradie tar plats i sortimentet. 

 

Alla sex modellerna i X100-serien är utrustade med den nya, eleganta huven. 

Maskinerna är bekväma att köra, med en hydrostatisk växellåda och pedaler 

sida vid sida, så att föraren lätt kan ändra körriktning utan att lyfta på foten. 

Uppsamlaren har fått en ny utformning för enklare tömning och rengöring. Den 

är standard på X117R, X147R och X167R åkgräsklipparna, och finns tillgänglig 

som tillval för X107-, X127- och X167-klipparna med sidoutkast. På X127 och 

X167 har instrumentpanelen, liknande den på personbilar, nu en lättavläst 

bränslemätare. Ett nytt säte med öppet ryggstöd på särskilt utvalda modeller 

ger förhöjd komfort, särskilt under varma dagar.  

 

Alla åkgräsklipparna i X300- och X500-serien för 2021 har försetts med 

kraftfullare motorer, vilket ger fördelen av att man kan arbeta snabbare på 

större ytor samtidigt som klipparna kan hantera brantare sluttningar. Det ger 

också effektivare snöröjning på vintrarna. X354-, X370- och X380-klipparna är 

utrustade med säte i en ny stil och med ett högt ryggstöd som ger mer komfort 

och bättre stöd. 



 

 
- 2 - 

 
 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Registrerat i Walldorf Mannheim HRA 707944 
Persönlich haftende Gesellschafterin: John Deere Walldorf GmbH, Sitz Luxemburg, Handelsregister Nr.: R.C.S. 

Luxemburg B220944 
Geschäftsführer: Christian Eichholtz, Markwart von Pentz, Alejandro Sáyago, Günther Sucietto, Dr. Wolfgang Voss 

 

           
 

 

Tre nya Z500 åkgräsklippare med noll vändradie tar plats i sortimentet för 

2021. Z515E, Z530M och toppmodellen Z545R levererar alla enastående 

rörlighet för snabb klippning, särskilt runt hinder och på ojämn mark. Alla tre 

maskinerna är utrustade med ett djupt klippdäck med en klippbredd på 

122 cm, och ett brett utkast för utmärkt spridning av gräsklipp, även i höga 

körhastigheter. Samtliga modeller är standardutrustade med en robust ram 

och överstörtningsskydd (ROPS). Z545R ger en extra fördel i form av en motor 

med elektrisk bränsleinsprutning och ett elektroniskt handgasreglage, samt 

integrerad LED belysning (standard på R-modellerna och tillval på E- och M-

modellerna). 

 

 

        
 

 
För mer information, kontakta din lokala John Deere återförsäljare. 

 


