
 

Novos tractores 6030 Premium de 100 a 155 CV (97/68 CE) 
110 a 180 CV com Gestão Inteligente da Potência



A nova série 6030 Premium está con
cebida para proporcionar a versatilidade 
que o seu negócio necessita. A inovadora 
Gestão Inteligente da Potência proporcio
na uma melhor poupança de combustível 
e uma maior potência. As soluções de 
guiamento e documentação põem ao seu 
alcance uma maior precisão de trabalho. 
A cabina foi redesenhada para aumentar  
o conforto, a produtividade e o controlo. 
 Os novos motores PowerTech Plus 
com Gestão Inteligente da Potência 
desenvolvem até 25 CV adicionais quando 
são necessários para o transporte de  
cargas pesadas e aplicações à TDF. 
 Os engenheiros da John Deere cuida
ram de todos os detalhes, desde a posi
ção dos comandos às conexões eléctricas, 
para que você tenha comodidade e fiabili
dade. O resultado? Um tractor que lhe 
proporcionará A Experiência Premium, 
hoje e no futuro. 

Apresentamos os novos tractores 6030 série Premium de 100 a 155 CV

Tractores 6030 Premium 

Em resumo –
• Gestão Inteligente da Potência que 
acrescenta potência adicional quando  

for necessário
• Novo interior da cabina

• Melhorias de qualidade que  
aumentam a fiabilidade

Sete modelos Premium *
6230P – 100 CV/110 CV 
6330P – 110 CV/120 CV 
6430P – 120 CV/130 CV
6530P – 120 CV/140 CV 
6630P – 130 CV/150 CV 
6830P – 140 CV/165 CV
6930P – 155 CV/180 CV 

* Potências conforme a norma 97/68 CE no regime nominal  
e no regime de potência nominal com Gestão Inteligente da 
Potência.
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3Apresentamos os novos tractores 6030 série Premium de 100 a 155 CV

Maior fiabilidade
• Componentes e conexões eléctricas actualizados

•  Avançados sistemas de verificação e teste  
asseguram as especificações máximas em cada 
tractor

•  Mais de 18 meses de avaliações de clientes e 
testes de laboratório e de campo para conseguir 
um rendimento de trabalho superior

Menor custo operativo
•  Os novos motores PowerTech Plus utilizam tecno-

logias de vanguarda que reduzem o consumo de 
combustível e desenvolvem potência adicional 
quando se necessita

•  As soluções AMS integradas contribuem para  
o aumento da produtividade do seu negócio

•  A facilidade de manutenção poupa tempo  
e permite estar mais tempo a trabalhar 

Maior comodidade
•  Novo interior da cabina, redesenhado 

ergonomicamente para proporcionar maior 
comodidade e controlo

•  A compatibilidade ISO e as soluções de 
guiamento integradas reduzem a fadiga

•  Comandos e transmissões de utilização fácil que 
aumentam rapidamente a produtividade dos 
operadores menos experientes
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Como os engenheiros da John Deere 
melhoraram os tractores série 6030, 
vencedores de diversos prémios?
 Buscaram a sua inspiração na 
indústria aeroespacial e automobilística 
para conceber uma cabina com um inte
rior que você apreciará desde o primeiro 
momento. Reforçaram diversos compo
nentes, como a barra Panhard do novo 
eixo TLS Plus, para reduzir as necessi
dades de manutenção e serviço.
 Cuidaram até mesmo dos mais míni
mos detalhes, incluindo as conexões 
eléctricas, a cablagem e os centros de 
carga de todo o tractor com o fim de 
acrescentar segurança e fiabilidade.
 Resultado? Um tractor no qual você 
pode confiar na estrada e no campo.

Novidades

Design impecável 

Em resumo –
• Novo interior ergonomicamente redesenhado 

com uma qualidade de acabamento 
incomparável 

• Novos motores PowerTech Plus
• Maior duração e fiabilidade, com menos 

necessidades de serviço
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Design impecável 

Comandos hidráulicos 
mais ergonómicos e 
aperfeiçoados 
•  As válvulas de telecomando 

electrónicas E-SCV estão  
disponíveis com e sem 
CommandARM

•  Oscilação e controlo do tensor 
central hidráulicos no engate 
de três pontos

•  Caudal hidráulico opcional de 
110 L/min

Novo estilo
•  Parte frontal, cabina e ilumina-

ção do teto melhoradas 
•  As atractivas tomadas de ar do 

capô também proporcionam 
uma melhor refrigeração

•  A forma do capô e os auto-
colantes distinguem imediata-
mente a série 6030 Premium

Electrónica  
aperfeiçoada
•  Novo módulo de alimentação 

com protecção por diferencial 
que substitui os fusíveis 

•  Tomadas mais resistentes,  
fixações melhoradas e redução 
do número de fusíveis, cabos  
e relés que aumentam a  
fiabilidade

Maior comodidade
•  Nova cabina e comandos ergo-

nomicamente redesenhados
•  A consola CommandArm (dis-

ponível opcionalmente a partir 
do modelo 6230) facilita o con-
trolo das funções com os dedos 
e adiciona comodidade

•  O acabamento Premium reduz  
o nível sonoro

• Comandos com textura suave

Motor PowerTech Plus
•  Design 4V-CR que aumenta a 

produtividade e a poupança de 
combustível

•  A Gestão Inteligente da Potência 
proporciona até 25 CV adicio-
nais quando se necessita no 
transporte e nas aplicações à 
TDF

Melhor visibilidade
•  O perfil mais baixo da consola 

de controlo proporciona uma 
maior visibilidade das partes 
laterais do tractor e das alfaias

•  As válvulas hidráulicas de  
perfil baixo proporcionam uma  
melhor visibilidade da barra  
de tracção

•  Os instrumentos do painel des-
locam-se ao ajustar o volante 
de direcção
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a experiência John Deere
A John Deere esforçase por desenhar e 
oferecer qualidade, soluções inovadoras 
para todas as tarefas agrícolas, desde 
equipamentos a sistemas de guiamento 
e software de documentação. Esta inte
gração perfeita de sistemas permite aos 
agricultores de todo o mundo confiar em 
nós para as suas necessidades operati
vas.
 Possuir um John Deere vai mais 
além de ser o dono de um equipamento.
 Significa estabelecer um forte com
promisso com o concessionário, com a 
empresa e com a ampla rede mundial 
que lhe apoiam.

A experiência Premium 

Em resumo –
• Design inovador do sistema completo

• Cada tractor é testado conforme as normas 
de qualidade John Deere

• A primeira marca mundial em equipamentos 
agrícolas
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As estreitas tolerâncias e especificações  
dão como resultado uma qualidade de acaba-
mento que se aprecia especialmente depois  
de uma longa jornada de trabalho.

Os mais avançados processos de design e 
fabrico são aplicados, incluindo instalações para 
testes de tractores completos. Os tractores que 
saem da cadeia de montagem são testados 
exaustivamente para assegurar o seu alto rendi-
mento de trabalho e a satisfação plena das suas 
necessidades. 

A John Deere desenha e fabrica a maioria 
dos seus próprios componentes para garantir 
a sua qualidade final. Por exemplo, os motores 
PowerTech Plus são concebidos e produzidos 
pelas nossas próprias fábricas, permitindo aos 
engenheiros da John Deere desenhá-los para 
suportarem as exigentes necessidades das  
aplicações agrícolas.

a experiência John Deere
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Em resumo –
• Design integrado de equipamento agrícola

• Baixos custos operativos e de serviço 
• Planos de financiamento e manutenção que 

evitam custos inesperados

Os tractores John Deere série 6030 
Premium oferecem baixos custos operati
vos e baixos custos de exploração, razão 
pela qual não é de estranhar que os pro
dutores de todo o mundo tenham conver
tido a John Deere na primeira marca de 
equipamentos agrícolas.
 Baixos custos operativos. Como os 
preços das matériasprimas não param  
de subir, você apreciará o nosso interesse 
em reduzir os custos de combustível, 
pneus, filtros e demais componentes.
 Baixos custo de exploração.  
A John Deere utiliza avançadas tecnolo
gias de motores e transmissões para 
reduzir os custos de exploração, com 
maiores intervalos de manutenção,  
muitos componentes sem manutenção, 
design e fabrico de alta qualidade e uma 
reputação de fiabilidade que assegura  
um maior valor de revenda.
 Baixo custo, nada mais. Teste  
hoje mesmo um novo tractor série 6030 
Premium e descobrirá que resulta tão  
fácil ter e usálo.

Baixos custos operativos

Fáceis de ter, fáceis de usar 
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Com os múltiplos componentes sem 
manutenção e os pontos de manutenção 
diária de fácil acesso, você disporá de 
mais tempo produtivo para trabalhar. Se 
deseja uma tranquilidade absoluta em 
relação ao tempo e ao dinheiro, fale com o  
concessionário da sua zona sobre os planos 
de manutenção e ampliações da garantia 
PowerGard disponíveis para os novos  
equipamentos.

Os equipamentos John Deere mantêm  
o seu valor de revenda graças ao seu 
design e fabrico de qualidade indiscutível. 
A sua compra é um investimento e não  
um gasto.

Fáceis de ter, fáceis de usar 
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Em resumo –
• Ampla variedade de soluções de guiamento 

que podem crescer consigo
• Aumente a rentabilidade operativa  

e a produtividade com o nosso software  
de documentação de fácil uso 

Opções de precisão de sinal 
• SF1 – GRATUITO, precisão entre passadas de ± 30 cm
• SF2 precisão entre passadas de ± 10 cm
• StarFire RTK – Cinemática em tempo real, com uma precisão de ± 2 cm
Nota: SF1 e SF2: 15 minutos entre passadas, ao redor de 95% do tempo. 
RTK: ± 2 cm num raio de 10 km da estação base e ao redor de 68% do tempo.

Quando você quiser dar o salto à agricul
tura de precisão, busque na John Deere. 
As nossas Soluções de Gestão Agronó
mica põem nas suas mãos as soluções 
de guiamento e documentação que 
podem crescer consigo.
 Comece por um sistema de guiamen
to assistido Parallel Tracking e pelo sinal 
gratuito SF1. Mais adiante, quando já 
estiver preparado, actualize o seu equi
pamento com um sistema de guiamento 
automático AutoTrac e com a maior  
precisão do sinal SF2.
 Para aplicações de documentação, 
índices de sementeira e muitas outras, 
as nossas soluções de software inte
gramse perfeitamente no seu sistema 
de trabalho para lhe proporcionar dados 
importantes que pode utilizar para 
melhorar o seu negócio e aumentar a  
sua produtividade.

Soluções de Gestão Agronómica

aqui começa um negócio mais inteligente

O novo receptor de posição 
StarFire iTC, com compensação 
integrada do terreno, corrige 
todos os cálculos de posição, 
ajustando-se a solos irregulares 
e ladeiras
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aqui começa um negócio mais inteligente

Se você dirige uma frota de tractores, o JD Link Machine Messenger ajudá-lo-á a controlar todas 
as suas máquinas desde a comodidade do seu escritório. O JDLink proporciona para si ou para o con-
cessionário um acesso aos dados de rendimento do tractor (por exemplo: consumo de combustível, fac-
tor de carga do motor), registos de manutenção detalhados e a localização exacta dos veículos.

aPLICaÇÕES DE GUIaMENTO
AS VANTAGENS DO GREENSTAR PARALLEL TRACKING
• Poupa dinheiro, ao reduzir as sobreposições
• Aumenta a eficácia, permitindo-lhe poupar tempo, produtos químicos e combustível
• Corrige o desvio dos satélites, para aplicações de alta precisão
• Compatível com todos os equipamentos com alimentação de 12 volts
• Utilizável em troços rectos ou curvos, com as três opções de sinal (SF1, SF2 e RTK)
AS VANTAGENS DO GREENSTAR AUTOTRAC
• Poupa dinheiro, reduz o consumo de combustível
• Aumenta as velocidades de trabalho
•  Pode contribuir a aumentar o rendimento com uma localização mais precisa da semente,  

do fertilizante e dos tratamentos
• Aumenta a eficácia de trabalho, ao permitir utilizar toda a largura da alfaia
• Aumenta a comodidade e a eficácia dos operadores sem experiência
• Utilizável em troços rectos ou curvos, com as três opções de sinal (SF1, SF2 e RTK)
AS VANTAGENS DO GREENSTAR RTK
• O sistema de guiamento mais preciso
• Repetibilidade
•  Reduz os custos em matérias-primas e melhora significativamente  

a eficácia
• Captação rápida do sinal
• O John Deere RTK-X trabalha ao redor de obstáculos já reconhecidos

O sistema GreenStar proporciona uma 
opção facilmente amortizável para 
aplicações de guiamento e documentação 
de campo.

Os dois novos monitores a cores reconfiguráveis GreenStar 2 são oferecidos em versões com ecrã 
táctil ou com botões. Vem equipado com a funcionalidade ISOBUS, com o programa Parallel Tracking e o 
software básico de documentação para aumentar a sua produtividade. Pode actuar igualmente como monitor 
de rendimento do tractor, proporcionando uma leitura instantânea da velocidade de trabalho, da velocidade 
da roda, do regime da TDF traseira, da eficácia de combustível, da distância, da superfície total, do consumo 
de combustível, dos dados de carga do motor e de outras informações. Com o novo monitor GreenStar 2,  
o seu tractor série 6030 estará totalmente preparado para optimizar o seu rendimento (aplicações de guia-
mento e monitor de rendimento), documentar electronicamente todas as suas tarefas (FieldDoc) e controlar 
alfaias com a compatibilidade ISOBUS.
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O motor PowerTech Plus melhora a sua 
rentabilidade

•  Potência quando a necessita – potência extra 
de até 7%, e também a gestão Inteligente da 
potência que dá 25 CV adicionais. Você sempre 
terá potência de reserva.

•  O design CommonRail de quatro válvulas por 
cilindro (4V-CR) utiliza quatro válvulas em cada 
cilindro e um sistema de injecção de alta pres-
são que asseguram uma resposta instantânea às 
variações de carga. Você consegue uma maior 
produtividade e poupança de combustível. A tec-
nologia mais avançada nos  motores PowerTech 
Plus.

•  Novo turbocompressor de geometria variável 
(VGT) com alto binário em baixo regime, melhor 
resposta do motor e melhor poupança de com-
bustível.

•  Recirculação de gases de escape (EGR) – tec-
nologia de eficácia comprovada em motores de 
estrada, que melhora a poupança de combustível 
e reduz as emissões.

•  Arrefecedor do ar de admissão com o novo 
sistema de refrigeração dupla que controla de 
forma eficaz a temperatura, proporcionando  
rendimento e eficácia de combustível.

Maior rendimento com a Gestão Inteligente da Potência

6030 Premium
Motor PowerTech Plus

 Um incremento de 
binário de até 35% 

ajuda a superar as 
condições mais 

difíceis.

A Gestão Inteligente da Potência  
proporciona até 25 CV adicionais quando é  
necessário para transportar cargas pesadas  
e para trabalhos pesados à TDF. A potência extra –  
até 7% – fica ainda disponível para aplicações de  
carga pesada e equipamentos rebocados.

Em resumo –
• A gestão Inteligente proporciona potência 

adicional para aplicações pesadas de 
transporte e à TDF 

• Design 4V-CR que proporciona um alto 
rendimento e uma poupança de combustível

Os novos motores PowerTech Plus, com 
Gestão Inteligente da Potência põem à sua 
disposição potência adicional, além da 
potência extra e das características  
de binário constante do design 4VCR. 
 Ao puxar reboques pesados no campo 
ou na estrada, ao enfardar em terrenos 
inclinados ou em aplicações de corte pro
fissional, há momentos em que é neces
sário a Gestão Inteligente da Potência 
para manter a produtividade plena. 
 Estes motores também incorporam 
novas tecnologias, como o turbocom
pressor de geometria variável, a recircula
ção dos gases de escape e a refrigeração 
do ar de carga, que melhoram a resposta 
e as características de binário. A combi
nação destas características aumenta a 
poupança de combustível sob a estrita 
legislação de emissões Tier III.

Novos motores PowerTech Plus

4-CILINDROS:
100 a 120 CV da potência nominal
110 a 130 CV da potência nominal com Gestão 
  Inteligente da Potência
113 a 134 CV da potência máxima com Gestão 
  Inteligente da Potência
(97/68 CE)

6-CILINDROS: 
120 A 155 CV DA POTêNCIA NOMINAL
140 A 180 CV DA POTêNCIA NOMINAL COM GESTãO 
  INTELIGENTE DA POTêNCIA
144 A 188 CV DA POTêNCIA MáxIMA COM GESTãO 
  INTELIGENTE DA POTêNCIA
(97/68 CE)
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Maior rendimento com a Gestão Inteligente da Potência



D1 D2 D3 D4
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Em resumo –
• Três opções de transmissão: para se 

adaptar às suas necessidades específicas: 
PowerQuad Plus, AutoQuad Plus e AutoPowr 
• Todas elas são cómodas e fáceis de usar 

para o operador

Transmissão PowerQuad Plus

Transmissão AutoQuad Plus

O ECO SHIFT permite deslocar-se em veloci-
dades de transporte com um regime do motor 
reduzido, poupando até 15% de combustível 
e com um menor nível sonoro. Está disponível 
com a transmissão AutoQuad Plus de 40 km/h.

Consiga mudanças de velocidades suaves, 
inclusive sob carga, graças ao SoftShift.
A avançada combinação de motor e transmis-
são John Deere, integra o motor nas operações 
de mudança ajustando de forma breve e auto-
mática o acelerador, para criar trocas de velo-
cidades suaves. É uma característica de série 
nas transmissões PowerQuad Plus e AutoQuad 
Plus que proporciona uma comodidade de uso 
quase similar à da AutoPowr.

ECO 
Shift -15%

-18%

-dB(A)

40 km/h

Quando você trabalha todo o dia no  
seu tractor ou dirige uma frota de equi
pamentos, deseja poder escolher a 
transmissão mais adequada às suas 
necessidades. A John Deere oferece 
transmissões eficazes de fácil uso  
para todo o tipo de aplicações.
 Escolha a avançada transmissão 
AutoPowr com selecção infinita de 
desenvolvimentos, a comprovada 
PowerQuad Plus ou o melhor de ambos 
os mundos, a transmissão AutoQuad 
Plus. Em qualquer caso, escolherá 
transmissões de alta eficácia que lhe 
permitirão aumentar a sua produtivi
dade no trabalho ou no transporte.

Opções de transmissão 

Facilidade e precisão de controlo

SOftShift
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Facilidade e precisão de controlo

A tecnologia de mudança de velocidades 
em tractores nunca foi tão fácil de  
utilizar.
 A transmissão AutoPowr pode ser 
utilizada facilmente aos poucos segun
dos de se sentar no assento. Uma só 
alavanca facilita a mudança  de desen
volvimentos  desde 0 a 40 km/h … e 
em qualquer velocidade intermediária. 
Não é necessário accionar a embraia
gem, nem sequer para parar. Você pode 
seleccionar uma velocidade específica,  
e a transmissão e o motor actuarão  
conjuntamente para avançar nessa velo
cidade, com uma resposta instantânea  
e automática às variações de carga.  
E com o nosso John Deere PowerZero, 
você pode manter parado o tractor em 
velocidade zero, o que significa que  
o tractor não roda para trás ao parar 
numa ladeira.

É tão adaptável como fácil de usar.  
A transmissão AutoPowr permite adaptar 
com precisão os desenvolvimentos às suas 
aplicações, conseguindo uma poupança e 
uma produtividade óptimas.

Transmissão AutoPowr

A alavanca de controlo da transmissão 
AutoPowr foi redesenhada ergonomicamente 
para conseguir uma maior comodidade e facili-
dade de uso. Trata-se somente de outro exem-
plo da atenção aos detalhes que encontrará 
nesses tractores.



A ExPErIêNCIa  
                   Premium
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Em resumo –
• A geometria optimizada do engate  

de três pontos aumenta a capacidade  
e o rendimento

• O resistente eixo TLS Plus aumenta  
a tracção e a força de arrasto

Experimente potência em todas as condições
As aplicações de mobilização mínima, 
como os trabalhos de levantamento do 
restolho, exigem uma alta potência de 
arrasto e a capacidade de absorver as 
variações de resistência do terreno.
 Os tractores série 6030 Premium 
proporcionam muitas vantagens nestas 
condições. Os resistentes motores 4V
CR PowerTech Plus desenvolvem níveis 
superiores de potência e de binário 
motor. A melhor alimentação fornecida 
pelas 4 válvulas por cilindro dá como 
resultado um alto binário constante em 
toda a gama de rotações de trabalho do 
motor.
 Combinados com a força de arrasto 
do eixo TLS Plus e com a óptima geo
metria do engate de três pontos, resulta 
possível trabalhar com uma alta produti
vidade constante, inclusive nas condi
ções mais difíceis.

Soluções para mobilização mínima

22
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Mude aos modos Auto, 
Max e Manual com o 
CommandCenter. Você pode 
escolher a regulação mais idónea 
para as suas aplicações especí-
ficas.

A barra Panhard sem manutenção proporcio-
na estabilidade e utiliza casquilhos sem manu-
tenção que asseguram uma longa duração

Graças a sua elevada capacida-
de de elevação é possível elevar 
com facilidade alfaias pesadas.  
O tensor central com assistência 
hidráulica e o controlo de oscilação 
permitem ajustar facilmente a geo-
metria para utilizar de forma eficaz 
qualquer alfaia.

A geometria do elevador hidráulico está estudada para aproveitar plenamente a sua relação com o eixo TLS Plus. Todo o tractor actua de forma 
sincronizada para conseguir o rendimento máximo.

O sistema TLS Plus (suspensão independente multiponto) é um sistema completo de suspensão 
dianteira que permite que as rodas sigam o contorno do solo. Absorve hidraulicamente as irregu-
laridades em vez de transmiti-las através do chassis e da cabina. Mantém uma melhor tracção e  
aumenta a força de arrasto. Para além disso, resulta possível aumentar a velocidade de trabalho e  
a comodidade da velocidade. Seleccione três modos diferentes de trabalho: Auto, Max e Manual.
•  O modo Auto utiliza sensores de frequência e de posição para proporcionar um controlo dinâmico 

do eixo em todas as condições.
•  O modo Max torna mais “rígida” a suspensão do eixo dianteiro para trabalhos de precisão, como  

o uso de pás carregadoras frontais.
•  O modo Manual permite o controlo manual da altura da suspensão para facilitar o acoplamento de 

equipamentos frontais



O seu primeiro passo dentro da cabina 
de um novo tractor série 6030 Premium 
dirlheá que este não é um ambiente de 
trabalho qualquer. Desde a qualidade do 
acabamento à suave textura das super
fícies, você poderá apreciar a qualidade 
da cabina do seu tractor.
 Sentese e regule o assento com 
suspensão pneumática. Ajuste o ângulo 
e a altura do volante de direcção e 
observe como o painel de instrumentos 
e o inversor situado no lado esquerdo 
acompanham o volante! Seleccione uma 
temperatura para o controlo automático 
de climatização. Utilize o prático frigorí
fico ou o suporte para bebidas integra
do. Nos dias mais frios, ligue o  aqueci
mento do assento. E nem sequer come
çamos a descrever a melhor visibilidade, 
os comandos ergonómicos, o inovador 
Command Center ou a utilidade da con
sola CommandARM. 

Novo interior da cabina

Escolha válvulas de telecomando com 
controlo mecânico ou electrónico.
Ambas estão situadas para um ajuste rápido e 
preciso das alfaias. Mais detalhes na página 25.

Em resumo –
• O novo interior da cabina foi redesenhado 
ergonomicamente para oferecer um maior 

conforto e visibilidade
• O novo CommandCenter optimiza  

o rendimento do tractor
• Comando práticos de fácil uso 
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Comodidade, facilidade de utilização e controlo

•  O painel de instrumentos tipo automoção, de fácil 
leitura, move-se com o volante para manter a visibi-
lidade e a posição dos comandos com respeito ao 
mesmo.

•  O assento com suspensão pneumática reduz a 
fadiga dos saltos e sacudimentos dos trabalhos. 
Para os dias de Inverno, o aquecimento opcional 
torna mais cómodo o trabalho.

•  A suspensão opcional da cabina reduz ainda mais  
as vibrações e o nível sonoro, criando um ambiente 
agradável durante toda a jornada, quer seja em 
transporte ou no campo.

•  O novo sistema de insonorização reduz o nível 
sonoro na cabina, aumentando o conforto durante  
as jornadas de trabalho mais longas.

•  O assento com aquecimento acrescenta comodi-
dade, especialmente durante os dias mais frios do 
Inverno.
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CommandCenter. Esta consola de controlo de fácil  
uso utiliza um ecrã totalmente colorido que permite 
regular rapidamente o tractor em relação às condições 
de trabalho.

 Uns botões programáveis permitem o acesso  
aos comandos mais utilizados, tais como a ilumina-
ção ou as funções hidráulicas, conforme as suas 
preferências.

 A consola de controlo direita de perfil baixo  
proporciona maior visibilidade lateral para as  
aplicações de corte.

 Incline o CommandCenter para facilitar  
o seu uso e controlo.

 Os comandos do CommandCentre utilizam-se 
com facilidade mediante o selector giratório e o 
menu de funções, os botões de selecção/confirma-
ção e cancelamento, permitindo o controlo rápido 
das funções do tractor e da alfaia.

2

3

4

2

3

1
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•  Aceda aos dados de rendimento mais 
importantes tais como a velocidade, rpm, nível 
de combustível e níveis de pressão.

•  Controle todas as funções com o 
CommandCenter. – As teclas programáveis  
mostram a informação rapidamente.

•  O controlo automático de climatização ClimaTrack 
permite seleccionar uma temperatura; o sistema 
encarrega-se de a manter, regulando automa-
ticamente as saídas e os ventiladores.
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Tractores mais produtivos, operações mais produtivas 
com o sistema HMS Plus (sistema de gestão de manobras). 
Reduz o cansaço do operador, especialmente durante as 
manobras de entrada e saída do tractor nos segmentos, 
agrupando múltiplas funções do tractor num só botão. Só 
é necessário programar as operações desejadas, elevação 
da alfaia, desconexão da TDF e do bloqueio do diferencial, 
e muitas outras funções, facilmente desde a consola Com-
mandCenter. Seleccione uma  
das duas teclas programáveis para  
iniciar a sequência – ou para a  
inverter – com a facilidade de  
premir um botão.

Em Resumo - 
• O sistema HMS Plus automatiza várias 
sequências premindo um botão
 • Compatibilidade ISOBUS 

Experimente uma produtividade sem precedentes
Na época de sementeira, não é anormal 
trabalhar desde antes do amanhecer até 
tarde da noite. Às vezes, o tractor só 
pára para mudar de operador. Um tractor 
série 6030 torna muito mais suportáveis 
as longas horas dentro da cabina.
 Por exemplo, o sistema HMS Plus 
(sistema de gestão de manobras) permite 
realizar múltiplas funções do tractor com 
só premir um botão.
 Escolha entre dois inovadores 
designs de válvulas de telecomando com 
controlo mecânico ou electrónico. Ambos 
os tipos de alavancas de controlo estão 
situadas convenientemente. As VMD 
electrónicas podem ser programadas 
para ajustar o caudal e o tempo de  
actuação.
 Estes tractores são compatíveis com 
a norma ISOBUS, para uma integração 
plena com as suas alfaias mais moder
nas.

Soluções de sementeira
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Experimente uma produtividade sem precedentes
Dispomos de válvulas de telecomando 
electrónicas opcionais (E-SCV) com 
comando na consola de controlo direita, 
ergonomicamente concebido para ser accio-
nado com a ponta dos dedos. Ou escolha a 
consola Commandarm para uma utilização 
ainda mais simples. Trabalhe com facilidade 
e confiança.

A gestão Inteligente da potência desen-
volve até 25 CV adicionais durante trabalhos 
à TDF. Reserva de potência de sobra para 
trabalhar em qualquer tipo de solo. 

Os interruptores remotos instalados no 
guarda-lamas permitem controlar o engate 
traseiro e a TDF durante a conexão de 
implementos. .

Os guarda-lamas dianteiros pivotantes 
estão concebidos para protegerem uma 
superfície mais ampla contra o barro e os 
resíduos, afastando-se do chassis para  
permitir giros mais fechados.
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Em resumo –
• A gestão Inteligente da potência acrescenta 

potência adicional em aplicações à TDF
• As soluções integradas de guiamento 

reduzem as sobreposições

Experimente uma maior produtividade
Quando há pouco tempo para os trata
mentos da cultura, aproveite melhor o  
seu tempo com um tractor série 6030 
Premium.
 A gestão Inteligente da potência pro
porciona potência quando se necessita, 
como por exemplo na altura de mover um 
pulverizador arrastado. Você dispõe de 25 
cavalos adicionais para manter uma velo
cidade constante, inclusive em condições 
difíceis, como ao trabalhar em ladeiras.
 As soluções integradas de guiamento 
como Parallel Tracking e AutoTrac ajudam
no a reduzir as sobreposições e a optimi
zar o seu tempo de trabalho, para terminar 
antes e diminuir o custo das matériaspri
mas. E com a cabina com suspensão 
pneumática opcional, você flutuará sobre 
os solos mais irregulares, trabalhando 
mais cómodo e com menos fadiga.

Soluções de pulverização
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Experimente uma maior produtividade
O Parallel Tracking e o AutoTrac ajudam- 
no a reduzir o custo das matérias-primas,  
as sobreposições e o tempo que passa no 
campo. Estas soluções integram-se perfeita-
mente com o tractor, ao serem originais  
John Deere e não de outros fabricantes.

A compatibilidade ISOBUS permite-lhe con-
trolar qualquer alfaia com conexões ISOBUS. 
Você pode controlar as funções da alfaia 
através do CommandCenter. Programe uma 
tecla de acesso directo para aceder directa-
mente às funções da alfaia.

O depósito de combustível de alta  
capacidade junto com a gestão Inteligente 
da potência e o sistema de injecção  
CommonRail de alta pressão evitam ter  
de abastecer no meio da jornada.

Trabalhe quando as condições são per-
feitas, inclusive de noite. Os faróis do teto  
e da parte frontal do tractor aumentam a  
sua visibilidade nocturna. Os faróis opcionais 
HID de alta intensidade facilitam ainda mais 
a visibilidade durante as longas noites de  
trabalho.



28

a experiência de condução definitiva
Os tractores série 6030 Premium desta
cam na estrada, com potências e carac
terísticas que facilitam e tornam mais 
seguras as operações de transporte.
 A gestão Inteligente da potência pro
porciona 25 cavalos adicionais para apli
cações de transporte, mantendo facil
mente a velocidade. As rodas e os pneus 
estão alinhados na fábrica. Este sistema 
adapta a roda ao pneu para conseguir um 
equilíbrio perfeito em altas velocidades.
 Para uma travagem segura, inclusive 
com reboques pesados, podem ser insta
lados opcionalmente travões pneumáti
cos e eixos dianteiros com travões. E o 
eixo TLS e a suspensão da cabina, opcio
nais, reduzem as vibrações e asseguram 
uma alta comodidade de andamento.

Soluções de transporte

A gestão Inteligente da potência proporcio-
na até 25 CV adicionais durante o transporte. 
Alta reserva de potência para as ladeiras e a 
aceleração, inclusive com cargas pesadas.

Em resumo –
• A gestão Inteligente da potência 
proporciona até 25 CV adicionais  

para o transporte
• As rodas e os pneus alinhados por laser 
e as opções de suspensão proporcionam 

comodidade de andamento 



29

Tão versátil como você precisar. O exclusivo 
engate três em um permite o acoplamento de 
diversos tipos de engate, desde o engate hidráu-
lico ao de rótula, engate para reboque ou engate 
cavilhão. Não importa o sistema que você utiliza, 
estes tractores podem adaptar-se.

a experiência de condução definitiva

Facilidade de paragem e colocação em movimento com as características exclusivas da 
transmissão AutoPowr. A PowerZero permite parar o tractor e a carga em velocidade zero, 
inclusive em terrenos inclinados. A característica integrada AutoClutch conecta-se de forma 
automática ao pisar os travões.

O eixo TLS Plus e a suspensão hidráulica da cabina suavizam o terreno mais agreste – inclu-
sive as estradas muito irregulares – permitindo um transporte mais rápido e seguro, com grande 
comodidade de andamento.
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Trabalhe relaxado, mesmo com pouco tempo
Quando a chuva ameaça, é necessário 
terminar de enfardar atempadamente 
para preservar os nutrientes e o bom 
sabor da forragem. Os novos tractores 
série 6030 Premium permitem que você 
ande na frente.
 A nova Gestão Inteligente da potência 
proporciona até 25 CV adicionais quando 
mais é necessário. Por exemplo, para 
manter a velocidade em terrenos inclina
dos ou ao enfardar cordões de forragem 
densos sem perder velocidade.
 Para além disso, um novo sistema 
assistido de mudança de regime da TDF 
facilita a troca de alfaias, permitindo 
mudar a velocidade da TDF com só  
premir um botão.

Soluções de forragem

Em resumo –
• A gestão Inteligente da potência 

proporciona potência adicional ao enfardar 
• A mudança de regime assistida da TDF 

facilita a troca de alfaias.
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Trabalhe relaxado, mesmo com pouco tempo
A TDF frontal opcional que pode transmitir 
100% da potência do motor é capaz de 
aumentar significativamente a sua produtivi-
dade. 

As mudanças de regime da TDF assistidas 
facilitam a troca de alfaias. A consola 
CommandCenter permite seleccionar veloci-
dades de 540, 540E e 1000-rpm. Programe 
uma tecla de acesso directo para ir directa-
mente ao ecrã de regulação.
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Experimente maior durabilidade e versatilidade
Quando se trata de mover materiais 
como ensilagem, forragem ou esterco,  
o innovador design dos tractores série 
6030 Premium dãolhe vantagem.
 O chassis integral demonstrou acu
mular anos de serviço fiável, protegendo 
a transmissão das reacções do tractor.  
A embraiagem PermaClutch II não neces
sita de manutenção para reduzir as suas 
necessidades de serviço.
 Para além disso, os comandos como 
o inversor e a alavanca de controlo no 
lado esquerdo estão integrados para faci
litar uma utilização cómoda. O sistema 
hidráulico de pressão e caudal compen
sados acelera os ciclos de trabalho. A 
visibilidade frontal e superior da pá car
regadora foi melhorada, com um perfil  
de teto mais estreito. 

Soluções em pás carregadoras

Em resumo –
• O conceito de longa duração do chassis 
integral garante muitos anos de serviço

• O inversor no lado esquerdo de série, a 
alavanca de controlo integrada e a maior 
visibilidade facilitam e agilizam o trabalho 

com a pá carregadora frontal.



33

Experimente maior durabilidade e versatilidade
As novas opções de tejadilho, junto com o novo 
design, proporcionam maior visibilidade. A sua 
abertura para trás facilita a ventiliação do habi-
táculo.

O chassis integral de aço absorve as reacções do tractor 
sob carga, inclusive se o acessório tiver sido carregado irre-
gularmente, reduzindo a carga e a deformação do motor e 
dos componentes da transmissão. Desta forma, reduz-se as 
necessidades de serviço e assegura-se a longa duração do 
tractor.

A alavanca de controlo integrada pode ser  
facilmente utilizada e não estorva na cabina. Os 
botões das funções auxiliares, situados em cima  
da alavanca de controlo facilitam a manipulação  
de acessórios tais como pinças para fardos ou 
desensiladoras.

Mude facilmente o sentido de avanço com o 
inversor integrado situado no lado esquerdo.  
O inversor integrado esquerdo da transmissão 
AutoPowr inclui uma posição PowerZero que retém 
imóvel o tractor em velocidade zero, para que dis-
ponha de toda a potência para encher o balde. 
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especificações

  6230 6330 6430 6530 6630 6830 6930
MOTOR
 Regime nominal (97 / 68 CE)  100 CV (74 kW) 110 CV (81 kW) 120 CV (88 kW) 120 CV (88 kW) 130 CV (96 kW) 140 CV (103 kW) 155 CV (114 kW)
 Potência máxima (97 / 68 CE)  107 CV (79 kW) 117 CV (86 kW) 128 CV (94 kW) 128 CV (94 kW) 139 CV (102 kW) 150 CV (110 kW) 167 CV (123 kW)
 Nominal com Gestão Inteligente da Potência 97 / 68 CE    110 CV (81 kW) 120 CV (88 kW) 130 CV (96 kW) 140 CV (103 kW) 150 CV (110 kW) 165 CV (121 kW) 180 CV (132 kW)
    (em transporte e à TDF)
 Binário máximo        
 Gama de potência constante        
 Reserva de binário         

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR
 Regime nominal  2300 2300 2300 2300 2300 2100 2100
 Tipo  .............................................................................................................PowerTech Plus, CommonRail, 4 válvulas por cilindro, Certificação de emissões Fase III A ..........................................................................................................
 Aspiração  ...................................................................................Turbocompressor de geometria variável com arrefecedor intermédio e recirculação de gases de escape refrigerados (EGR) ................................................................................
 Nº de cilindros e cilindrada  4 / 4530 4 / 4530 4 / 4530 6 / 6788 6 / 6788 6 / 6788 6 / 6788
 Transmissão do ventilador de refrigeração  .......................................................................................................................................Ventilador viscoso variável controlado por temperatura.....................................................................................................................................
 Sistema e controlo de injecção:  ...........................................................................................................................................................CommonRail de alta pressão ........................................................................................................................................................
 Capacidade do depósito de combustível  185 185 185 207 / 250 207 / 250 207 / 250 / 325 250 / 325
OPÇÕES DE TRANSMISSÃO
 PowerQuad Plus
    20 / 20 2,5 – 40 km/h  – – – – – ● ●
    24 / 24 1,6 – 40 km/h  ● ● ● ● ● – –
  AutoQuad Plus
    20 / 20 2,5 – 40 km/h   – – – – – ● ●
    24 / 24 1,6 – 40 km/h  ● ● ● ● ● – –
     ● ● ● ● – –
  AutoQuad Plus ECO SHIFT
    20 / 20 2,5 – 40 km/h  – – – – – ● ●
    24 / 24 2,0 – 40 km/h  – ● ● ● ● – 
 AutoPowr
    50 m/h – 40 km/h or 50 km/h  – ● ● ● ● ● ●
   Grupo redutor (PowerQuad Plus, AutoQuad Plus)  ● ● ● ● ● ● ●

Alguns detalhes e características que aparecem nos textos ou nas ilustrações podem ser opcionais ou variarem consoante os países. O presente catálogo não constitui uma oferta de venda com respeito aos produtos que figuram no mesmo. Para ampliar informação, consulte o concessionário local.
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especificações

  6230 6330 6430 6530 6630 6830 6930
TDF – TRASEIRA E DIANTEIRA
 Tipo  ................................................................................................................... Embraiagem multidisco refrigerada por óleo de accionamento electrohidráulico .................................................................................................................
 TDF traseira de 540 / 540E / 1000 ao regime nominal da TDF  ...............................................................................................................2143 / 1684 / 2208 ................................................................................................................................................1995 / 1743 / 1995 ...................................
 TDF traseira de 540E / 1000 / 1000E ao regime nominal da TDF..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
    TDF dianteira de 1000: Motor ao regime nominal da TDF  .......................................................................................................................... 1825 ....................................................................................................................................................................... 995 ...............................................
 TDF frontal: Nº de dentes  .................................................................................................................................. Ejixo de 21 dentes – dextrógiro / Eixo de 6 dentes – levógiro ................................................................................................................................
SISTEMA HIDRÁULICO  ...................................................................................................................... Sistema PFC (pressão e caudal compensados), com detecção de carga ....................................................................................................................
 Caudal máximo (L)  60 / 110 60 / 110 60 / 110 60 / 110 60 / 110 60 / 110 60 / 110
 Válvulas de telecomando         
 Número máximo de VMD  4 4 4 4 4 4 4
ENGATE DE TRÊS PONTOS – traseiro  II / III N III N III N III N III N III N III N
 Tipo  .................................................................................................... Sensor electrónico em barras de tracção; controlo de carga e profundidade, misto infinito, flutuação ..................................................................................................
 Capacidade máxima nos ganchos de elevação  51,0 / 59,0 kN 59,0 kN 59,0 kN 66,2 kN 74,2 kN 84,0 kN 84,0 kN
EIXOS DIANTEIROS 
 TLS Plus com suspensão independente multiponto
    Design   ...................................................................................................Suspensão hidropneumática, permanentemente activa, multiponto; autonivelamento; acumuladores ................................................................................................
    Sistema de suspensão  ........................................................................................................................................................Percurso da suspensão 100 mm......................................................................................................................................................
    Travões (opção)  .............................................................................................................Aumento da capacidade de travagem com travões de disco adicionais nos cubos do eixo ..........................................................................................................
CABINA
 Tipo  ................................................................................ Cabina rebatiível; visão periférica de 310°; coluna/volante telescópica ajustável; 2 caixões de transporte; Field Office opcional ..............................................................................
 Insonorização / Nível  70,6 dB (A) 70,6 dB (A) 70,6 dB (A) 70,6 dB (A) 70,6 dB (A) 70,6 dB (A) 70,6 dB (A)
 Monitor  ................................................................................................................................................ CommandCenter e painel de instrumentos ..............................................................................................................................................
INTERVALOS DE MANUTENÇÃO E QUANTIDADES
 Óleo motor  500 h, 16 l 500 h, 16 l 500 h, 16 l 500 h, 19,5 l 500 h, 19,5 l 500 h, 19,5 l 500 h, 19,5 l
 Refrigerante motor  1500 h, 24 l 1500 h, 24 l 1500 h, 24 l 1500 h, 28 l 1500 h, 28 l 1500 h, 28 l 1500 h, 28 l
 Transmissão, reduções finais e óleo hidráulico 1500 h, 53 l  1500 h, 53 / 62 l 1500 h, 53 / 62 l 1500 h, 53 / 62 l 1500 h, 53 / 62 l 1500 h, 56 / 66 l 1500 h, 56 / 66 l
    (com AutoPowr)
DIMENSÕES E PESOS
 Distância entre os eixos  2400 2400 2400 2650 2650 2650 2650
 Largura x Altura x Comprimento  2275 x 2714 x 4289 mm  2275 x 2714 x 4289 mm  2316 x 2742 x 4289 mm  2316 x 2858 x 4728 mm  2316 x 2858 x 4728 mm  2382 x 2906 x 4758 mm  2382 x 2906 x 4758 mm 
 Com pneus   14.9R24 e 16.9R38  14.9R24 e 16.9R38    16.9R24 e 18.4R38 420 / 70R28 e 18.4R38 420 / 70R28 e 18.4R38  16.9R28 e 20.8R38 16.9R28 e 20.8R38 
 Peso mínimo de embarque  4390 4540 4750 5080 5230 5580 5880
 Peso bruto máximo autorizado a 40 km/h (kg)  8000 9000 9000 9500 10000 10500 11000

Alguns detalhes e características que aparecem nos textos ou nas ilustrações podem ser opcionais ou variarem consoante os países. O presente catálogo não constitui uma oferta de venda com respeito aos produtos que figuram no mesmo. Para ampliar informação, consulte o concessionário local.



Quando se trata de apoio ao pé da 
máquina, não existe nada parecido com a  
fiabilidade do concessionário John Deere. 
Quer seja serviço pósvenda, necessidade 
urgente de peças para qualquer dos seus 
equipamentos, manutenção periódica ou 
reparações de emergência, sempre poderá 
contar com o apoio característico da  
John Deere. O concessionário John Deere 
é o representante do nosso compromisso 
a longo prazo com o seu êxito.

Apoio do concessionário

Experimente a força de uma empresa

Em resumo –
• Uma rede mundial de concessionários 

assegura o apoio onde for necessário 
• Disponibilidade de peças incomparável, 
inclusive quando o concessionário está 

fechado 

A ampla gama verde – 
não importa quais são a suas necessidades de 
potência, a John Deere dispõem dos produtos 
e serviços que você necessita para ter êxito no 
seu negócio. Na gama de potências de 100 a 
155 CV, escolha entre sete modelos diferentes 

série Premium.

www.johndeere.pt

Esta literatura foi compilada para o seu uso mundial. Apesar de incluir informação geral, imagens e descrições, algumas 
ilustrações ou textos podem incluir ofertas de financiamento, crédito, seguros, opções e acessórios de produto NÃO DISPONÍVEIS 
em todos os países. PARA MAIS INFORMAÇÃO, CONSULTE O CONCESSIONÁRIO DA SUA ZONA. A John Deere reservase o 
direito de variar as especificações e o design dos produtos descritos nesta informação sem aviso prévio. 

«As cores verde e amarelo John Deere, o símbolo do cervo em movimento e o nome JOHN DEERE são marcas registadas da 
Deere & Company.» YY
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