
 

Novos tractores 7030 Premium de 165 a 180 CV (97/68/CE) 
190 a 203 CV com gestão inteligente da potência
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  ExpErimEntE a PotêNCia PrEmiumOs novos tractores 7430 e 7530 
Premium foram concebidos para apro-
veitar  de forma plena a melhoria da 
potência e das prestações dos novos 
motores PowerTech Plus. O inovador 
sistema de gestão inteligente da 
potência é capaz de proporcionar 
automaticamente até �5 CV extra 
quando mais se necessita, durante o 
transporte ou ao trabalhar com a TDF. 
Esta potência adicional faz com que o 
seu trabalho seja mais flexível e pro-
dutivo. As soluções de gestão agronó-
mica significam mais precisão na 
quinta. A cabina foi redesenhada para 
aumentar o conforto, a produtividade 
e o controlo. Os engenheiros da John 
Deere tiveram em conta inclusive os 
mínimos detalhes, desde a posição 
dos comandos até às conexões eléc-
tricas, para aumentar o conforto e a 
fiabilidade. O resultado final? Um trac-
tor fiável, fácil de utilizar e que permi-
te experimentar a Potência Premium 
hoje e no futuro.

novos tractores 7030 premium

              Experimente as Prestações Premium com os novos tractores de 165 e 180 CV Série 7030 Premium

Em resumo –
• Dois novos modelos 7430 Premium  

e 7530 Premium
• O sistema de gestão inteligente da potência 
proporciona até mais 25 CV para transporte ou 

para trabalhar com a TDF 
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  ExpErimEntE a PotêNCia PrEmium
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Maior Caudal de Potência
•  O sistema de gestão inteligente da potência 

proporciona até 25 CV extra quando mais se 
necessita

•  Design similar ao da premiada Série 6000 

•  As potências nominais de 165 CV e 180 CV 
oferecem uma capacidade de tracção excelente 
no campo. As aplicações de transporte e aquelas 
que utilizam a TDF beneficiam do aumento de 
produtividade que se consegue com o sistema de 
gestão inteligente da potência 

Qualidade e ensaios
•  Melhora dos componentes e das conexões  

eléctricas

•  As modernas instalações para ensaios de fábrica 
asseguram que cada tractor é fabricado conforme 
as mais altas especificações

•  Mais de 18 meses de ensaios e testes com clien-
tes para conseguir as melhores prestações no 
campo

Conforto e Controlo
•  Interior da cabina totalmente renovado, redese-

nhado conforme critérios ergonómicos para con-
seguir o máximo conforto e o máximo controlo

•  A compatibilidade de conexões ISO e as soluções 
de guiamento integradas ajudam a reduzir  
a fadiga

•  Comandos e transmissões fáceis de utilizar que 
permitem que inclusive o operador com menos 
experiência seja rapidamente mais produtivo
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               um Novo Conceito para Novas Dimensões na agricultura
Com o sistema de gestão inteligente 
da potência, a potência extra faz-se 
presente conforme a sua necessidade. 
Esta maior potência requer um tractor 
de maior resistência que possa gerir 
os novos níveis de potência transmiti-
dos às rodas e à TDF.
 Os tractores John Deere 7030 
Premium foram concebidos para 
suportarem dia após dia estes exigen-
tes requerimentos de trabalho. O 
design do novo chassis integral apre-
senta mais durabilidade e resistência. 
Os componentes do trem de tracção 
traseira são mais fortes para resistir 
às condições de trabalho mais duras. 
Também foi melhorada a tracção com 
uma roda traseira opcional de 4� 
polegadas.
 A embraiagem multidisco 
PermaClutch II utiliza discos de gran-
de tamanho refrigerados em óleo para 
que a manutenção já não seja neces-
sária. O resultado é um tractor com 
uma grande relação peso-potência, 
com uma excelente relação resistên-
cia-peso, fabricado para as mais exi-
gentes aplicações de transporte e de 
campo.

Em resumo –
• Componentes reforçados para resistir às altas 

necessidades de potência
• Espaço adequado para os pneus de maior 

tamanho, com maiores níveis de tracção 

Conceito 
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Chassis duradouro, concebido para resistir
O chassis integral reduz os esforços aos quais estão submetidos o motor  
e os componentes da transmissão, especialmente aqueles devidos ao tra-
balho com a TDF, carregadora frontal ou em função dos esforços deriva-
dos do transporte. O resultado é o prolongamento da vida útil.

Transmissão mais robusta
A transmissão foi construída para suportar os altos níveis de potência  
que flúem pelo eixo traseiro até às rodas do grupo 48 ou pelo eixo da  
TDF, suportando altas cargas no campo ou para desenvolver mais tracção.

Tracção
A Série 7030 Premium está especificamente concebida para levar montados pneus até ao grupo 48, for-
necendo a potência extra de que você necessita em todas as circunstâncias. Estes tractores fornecem 
um grande caudal de potência com um peso reduzido e com as mais completas prestações.

               um Novo Conceito para Novas Dimensões na agricultura
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Opções de sinais de correcção
• SF1 – GRATUITO, correcção entre passadas de aprox. ± 30 cm
• SF2 – correcção entre passadas de ± 10 cm
• StarFire RTK – Cinemática em tempo real com correcção adicional de ± 2 cm
Nota: SF1 e SF2 – 15 minutos entre passadas, 95% do tempo. 
RTK: ± 2 cm – num raio de 10 km à estação base e 68% do tempo.

Experimente a experiência Premium 
Fáceis de possuir, fáceis de usar e 
fáceis de manter, os tractores John 
Deere ajudam a sua tarefa ser mais 
rápida, mais produtiva e mais rentá-
vel. Estes tractores integram-se per-
feitamente com as soluções de gestão 
AMS tais como o AutoTrac e o 
FieldDoc que lhe proporcionarão com-
patibilidade sem preocupações e uma 
completa documentação. Você reduzi-
rá os seus custos em cada faceta do 
seu trabalho. 
 A John Deere concebeu estes 
tractores para que se reduza o tempo 
empregue no serviço e aumente o 
tempo dedicado ao trabalho. O seu 
concessionário pode elaborar planos 
de manutenção que se adaptem à sua 
planificação a longo prazo e que pos-
sam manter o seu tractor em anda-
mento nos momentos críticos. A John 
Deere oferece condições de financia-
mento personalizadas que fazem com  
que estes tractores resultem acessí-
veis para o orçamento da sua explora-
ção.
 Reúna todos estes ingredientes e 
poderá desfrutar da «Experiência 
Premium». 

O Novo receptor de posição StarFire iTC 
com sistema integrado de compensação do 
terreno corrige todos os cálculos de posição 
para se ajustar às ladeiras e aos terrenos 
irregulares 

Baixo custo operativo

Em resumo
• Integração perfeita com soluções  

John Deere AMS
• Custos operativos reduzidos

• Longa vida útil com o design duradouro
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Os novos monitores reconfiguráveis GreenStar 2 a cores estão disponíveis 
com navegação por ecrã táctil ou teclado. As funções pré-instaladas ISOBUS, 
Parallel Tracking e os programas informáticos de documentação básica de 
campo darão um impulso à sua produtividade. Você conseguirá optimizar as 
prestações das suas máquinas ao documentar electronicamente todas as 
tarefas críticas de campo.

Os custos de serviço podem acabar 
rapidamente com os lucros da sua  
exploração. Por este motivo, os enge-
nheiros da John Deere estão a traba-
lhar com clientes de todo o mundo 
para desenhar uma maquinaria fácil 
de manter e fácil de possuir. A maior 
parte das tarefas de serviço pode ser 
realizada em minutos. Dedicou-se um 
cuidado muito especial ao design de 
componentes livres de manutenção, reduzindo o tempo que o tractor passa 
sem trabalhar. 

SiStEmaS DE SEGuimENto
Benefícios do sistema GREENSTAR Parallel Tracking
• Reduz a sobreposição entre as passadas
•  Melhora a eficácia ao poupar tempo, produtos químicos e 

combustível
•  Permite corrigir a deslocação do satélite, para aplicações 

muito precisas
•  Disponível para todos os equipamentos com sistema eléctri-

co de 12 V 
•  Disponível para guiamento curvilíneo e recto com as três 

opções de sinal (SF1, SF2 e RTK)
Benefícios do sistema GREENSTAR AutoTrac
• Poupa dinheiro, reduz o consumo de combustível
• Permite uma maior velocidade de trabalho
•  Pode ajudar a aumentar o rendimento com uma localização 

mais precisa das sementes, do fertilizante e dos demais pro-
dutos químicos

•  Aumenta a eficácia, maximizando a largura de trabalho da 
alfaia

• Aumenta o conforto do operador
•  Disponível para guiamento curvilíneo e recto com as três 

opções de sinal (SF1, SF2 e RTK)
Benefícios do sistema GREENSTAR RTK
• É o sistema de guiamento mais preciso
• Permite repetitividade
•  Reduz os ingredientes e aumenta significativamente  

a eficiência
• Aumenta o conforto do operador
• Rápida aquisição do sinal
•  RTK-X (modo estendido), exclusivo no sector, útil para traba-

lhar quando o sinal está obstaculizado.

O original sistema GreenStar 
oferece uma solução acessí-
vel para o trabalho com sis-
temas de guiamento e sis-
temas de documentação 
no campo.

Experimente a experiência Premium 

Se você gere uma frota de tractores, o sistema de comunicações JDLink Machine 
Messenger pode ajudá-lo a localizar todas as suas máquinas. Revise o ritmo real de trabalho 
ou solicite ao seu concessionário que verifique os dados do tractor enquanto estiver a traba-
lhar, tudo isso com o conforto de se encontrar no seu escritório. O JDLink oferece para si  
e o seu concessionário a possibilidade de ver em directo os dados das prestações do tractor  
(p. ex. consumo de combustível, factor de carga do motor, etc.), os registos detalhados de 
serviço e a localização precisa do veículo.
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Em resumo –
• Um interior totalmente redesenhado com 

critérios ergonómicos oferece melhor conforto 
e visibilidade

• O novo CommandCenter optimiza as 
prestações do tractor

• Comandos cómodos accionados com a ponta 
dos dedos

O seu primeiro passo ao interior da 
cabina do novo tractor 7030 Premium 
confirmará que este não é um lugar 
de trabalho normal e corrente.
 Desde o acabamento e a disposi-
ção dos componentes até às superfí-
cies com texturas de tacto suave, 
você apreciará a qualidade do seu 
posto de trabalho.
 Regule o assento de suspensão 
pneumática. Desloque e incline o 
volante (observe que a consola de 
instrumentos e o inversor à esquerda 
acompanham o volante). Introduza a 
temperatura ambiente que você mais 
gosta para que o controlo automático 
de temperatura actue. Utilize o frigo-
rífico incorporado ou o cómodo 
porta-copos. E ainda nem sequer 
começamos a descrever a sua gran-
de visibilidade, os comandos  ergonó-
micos, o inovador CommandCenter 
ou o conforto do CommandARM. 

interior da cabina totalmente 
renovado Experimente o Conforto e o Controlo Premium



Os comandos CommandCenter são pre-
cisos, estão bem situados e têm um fácil 
acesso para oferecer informação funda-
mental do tractor. Você pode personalizar 
um número de funções que se adaptam 
às suas necessidades e às da sua  
exploração.

A consola opcional CommandARM põe comandos vitais e de uso constante ao alcance da mão, colocando todas as 
funções do tractor justamente onde é necessário. A alavanca de controlo eléctrico/hidráulico tipo joystick põe mais 
funções hidráulicas na ponta dos seus dedos e dobra-se perfeitamente para não incomodar quando não se utiliza.

Experimente o Conforto e o Controlo Premium

Com o sistema de controlo automático da 
temperatura ClimaTrack, você só tem de 
indicar a temperatura desejada na cabina. 
O sistema cuida de si mesmo e do seu 
nível de conforto.

Comando de activação e desactivação da 
TDF desde a parte traseira da máquina, 
acesso ideal para aqueles momentos em 
que é preciso.
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Transmissão PowerQuad Plus

Transmissão AutoQuad Plus

A ECO SHIFT permite que se desloque com 
velocidade máxima de transporte num baixo 
regime do motor para que o conforto do ope-
rador seja maior e o consumo de combustível 
mais reduzido. Está disponível para a trans-
missão AutoQuad Plus a 40 km/h.

Consiga uma mudança de velocidade 
suave, inclusive sob carga, graças à 
SoftShift.  
A avançada equipa motor/transmissão  
John Deere implica o motor nas operações 
de transmissão, regulando de forma breve  
e automática o regime do motor para dar 
lugar a uma mudança suave. É um equi-
pamento de série tanto nas transmissões 
PowerQuad Plus como nas AutoQuad Plus, 
sendo o conforto quase o mesmo que com  
a transmissão Autopowr.

 Experimente um controlo de velocidade fácil, suave e fiável
Você não deveria estar numa situa-
ção comprometida quando se trata 
de escolher a transmissão. 
Oferecemos-lhe tanto transmissões 
personalizadas que lhe ajudam a 
aumentar a sua produtividade na 
quinta e na estrada como um sim-
ples funcionamento que permite que 
inclusive o operador menos experi-
mentado seja produtivo em pouco 
tempo. A partir de três possíveis 
transmissões, a sua escolha não tem 
limite: você pode escolher a trans-
missão mais apropriada para o seu 
trabalho. Esta liberdade é só uma 
parte da experiência Premium da 
John Deere.

Escolha de transmissões

Em resumo –
• Três tipos de transmissão para satisfazer as 

suas necessidades particulares:  
PowerQuad Plus, AutoQuad Plus e AutoPowr

• Todas elas com um sistema de accionamento 
por operador cómodo e fácil de utilizar
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Transmissão AutoPowr

 Experimente um controlo de velocidade fácil, suave e fiável

A tecnologia de transmissões para 
tractor nunca foi tão simples de 
usar. O AutoPowr pode ser usado 
por qualquer pessoa que tenha sen-
tado alguns segundos no assento. 
Uma só alavanca permite-lhe  
passar suavemente desde 0 a  
40 km/h …– e a qualquer velocida-
de intermediária. Definitivamente, 
não é necessário utilizar a embraia-
gem, nem sequer para parar o trac-
tor. Só tem de introduzir uma veloci-
dade específica e a transmissão e o 
motor trabalharão em equipa para 
manter a velocidade desejada, sem 
preocupações e com uma resposta 
automática e instantânea às varia-
ções de carga. E com a nossa exclu-
siva função PowerZero, é possível 
manter uma velocidade engrenada 
com velocidade zero, o que significa 
que o tractor não rodará para trás, 
nem sequer em ladeiras, indepen-
dentemente da carga.

O Autopowr permite-lhe regular a transmis-
são e o motor às suas aplicações específicas, 
optimizando os resultados e o consumo de 
combustível.

A alavanca de controlo de velocidade 
AutoPowr foi redesenhada seguindo 
critérios ergonómicos na versão 
CommandARM para que o conforto  
e a facilidade de uso sejam ainda 
maiores. É só outro exemplo da 
atenção aos detalhes que você 
encontrará nestes tractores.



Em resumo –
• O sistema de gestão inteligente de potência 

proporciona até 25 CV adicionais durante  
o transporte

• Transporte reboques pesados com maior 
tranquilidade

Considere a grande quantidade de 
tempo que você passa na estrada. O 
transporte de máquinas e reboques 
requer muito tempo, especialmente 
ao transitar por ladeiras prolongadas 
ou por inclinações abruptas. O novo 
sistema inteligente de gestão de 
potência proporciona potência extra 
quando mais a necessita – até  
�5 CV adicionais durante o trans-
porte. Agora o tractor poderá aceler-
ar mais rápido e gerir as mudanças 
de inclinação de forma mais tranqui-
la, poupando tempo e frustrações.

transporte

Gestão inteligente de potência. Consiga 
automaticamente até 25 CV extra em aplica-
ções de transporte. Superando inclusive a 
lendária potência John Deere.

Gestão inteligente da potência  
Escolha a cabina com suspensão (opcional) 
para que o andamento seja ainda mais suave.  
A compensação automática do peso e um longo 
percurso de 100 mm ajudá-lo-ão a sentir a 
suavidade ao transitar por estradas e caminhos. 
Combine-o com o TLSPlus e desfrute da máxima 
suspensão em transporte. 
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Em resumo –
• Novos motores PowerTech Plus

• Design económico e potente 4V-CR
• Tecnologias avançadas como o VGT e o EGR 

melhoram a poupança de combustível.

Os novos motores John Deere 
PowerTech Plus proporcionam o 
binário e a potência de que você 
necessita para transformar em tra-
balho rápido as tarefas mais exigen-
tes. Fabricados para serem eficazes 
e duradouros, ao mesmo tempo que 
potentes, têm a tecnologia 4 
Válvulas CommonRail (4V-CR) para 
uma melhor capacidade de respira-
ção e um maior binário motor.  
A gestão electrónica total do motor 
significa que a injecção do combus-
tível é precisa e nunca mal utilizada. 
As características de alto binário 
constante e de potência extra signi-
ficam que você pode fazer mais coi-
sas num só dia, conseguindo arras-
tar com facilidade os grandes rebo-
ques e máquinas próprios da agri-
cultura actual.

novo motor powertech plus

6-CILINDROS 6,8 L

Potência nominal de 165 e 180 CV

(97/68/CE)

Experimente novos níveis de potência e rentabilidade 

7030 Premium
Motor PowerTech Plus

Uma reserva de 
binário de até 35% 

oferece uma maior 
capacidade de arrasto, 
inclusive em condições 

difícei.

Os novos motores John Deere PowerTech Plus com 
gestão inteligente da potência oferecem potência adi-
cional quando mais se necessita. Até mais 25 CV sobre 
os níveis de potência nominal durante o transporte e 
aplicações com a TDF. Faça com que o seu trabalho 
seja mais rápido e mais simples.
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Os motores PowerTech Plus  
melhoram a sua conta de resultados

•  Potência quando você a necessita – epo-
tência extra até 7%, além da gestão inteli-
gente de potência que oferece mais 25 CV. 
Você sempre terá uma reserva de potência.

•  A tecnologia 4 Válvulas CommonRail  
(4V-CR) utiliza quatro válvulas por cilindro e 
um sistema de injecção de alta pressão 
CommonRail que assegura uma resposta 
instantânea às condições de carga variável. 
Você consegue melhorar a sua produtividade 
e uma eficácia de combustível óptima.

•  O novo Turbocompressor de geometria 
variável (VGT) permite um excelente binário 
em baixo regime, um uso mais eficiente do 
combustível e uma rápida resposta à carga.

•  Recirculação de gases de escape (EGR) – 
esta tecnologia que já foi testada em veícu-
los industriais melhora a poupança do com-
bustível e reduz as emissões.

•  Arrefecedor do ar de admissão com um 
novo sistema duplo de passagem de refrige-
rante que consegue um controlo preciso da 
temperatura, com melhores prestações e 
poupança de combustível.
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Os trabalhos vitais do campo – como 
a sementeira com uma máquina 
combinada accionada – requerem 
muita potência, especialmente se as 
condições são variáveis. Uma veloci-
dade constante é crítica para um 
trabalho preciso.
 O novo sistema de gestão inteli-
gente da potência tem a solução 
para as quintas com condições vari-
áveis. Oferece-lhe potência adicional 
quando mais a necessita – até mais 
�5 CV de potência extra ao trabalhar 
com máquinas accionadas pela TDF. 
Você poupará tempo e ao mesmo 
tempo aumentará a produtividade.

tDF (tomada de Força)

Em resumo –
• O sistema de gestão inteligente da potência 
oferece-lhe até mais 25 CV ao trabalhar com 

máquinas accionadas pela TDF
• Entrega potência extra nas condições mais 

exigentes

O interruptor remoto da TDF proporciona a 
comodidade acrescentada de poder accionar 
a TDF em aplicações estacionárias, sem ter 
de subir à cabina.

mais potência no campo 
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Escolha controlo mecânico ou 
electro-hidráulico das válvulas 
de telecomando. As válvulas de 
controlo selectivo electro-hidráuli-
cas põem as regulações ao alcance 
dos dedos para que controle de 
forma precisa e segura até seis 
válvulas de controlo selectivo.

Siga o seu trabalho pela noite  
e amplie a sua visão com o sistema 
de iluminação opcional de Xénon 
FieldVision. Podem ser instalados 
faróis de Xénon dianteiros e trasei-
ros, que podem ser reforçados com 
luzes de trabalho adicionais monta-
das no tecto.

Personalize os caudais e os tem-
pos de actuação do sistema 
hidráulico por meio do 
CommandCenter. Optimize as 
prestações da alfaia e simplifique as 
tarefas, reduzindo o tempo que 
passa a trabalhar.

O CommandCenter é a porta para 
a optimização das prestações do 
tractor. Regule e personalize as 
capacidades operativas do tractor 
conforme as suas próprias especifi-
cações, tudo num lugar comoda-
mente situado que utiliza um ecrã 
totalmente colorido, nítido e  
regulável.

Produtividade Premium em aplicações de mobilização
É difícil superar os excelentes resul-
tados dos tractores 7030 Premium 
ao trabalhar em culturas extensivas. 
 Dedicou-se um especial cuidado 
à melhoria da posição e do funciona-
mento de cada um dos comandos 
para reduzir possíveis erros e confu-
sões e evitar a fadiga. Comandos 
hidráulicos fáceis de usar, junto com 
a comodidade de accionar com um 
só botão o sistema de gestão nas 
cabeceiras, compatibilidade ISO e o 
premiado conceito do eixo dianteiro 
TLS estão à sua disposição para tor-
nar o seu negócio mais rentável.

Soluções para a mobilização

Em resumo –
• Capacidade hidráulica à medida

• Com o HMS Plus realize a manobra  
de viragem nas cabeceiras com só  

premir um botão
• O eixo dianteiro suspenso TLS Plus oferece 
inigualáveis qualidade de andamento, força  

de tracção e controlo

Os comandos compatíveis ISO permi-
tem controlar os implementos, como por 
exemplo esta máquina combinada com 
um equipamento de preparação do terre-
no e semeadora. O resultado final é uma 
grande produtividade com um uso mais 
simples e com resultados em consonân-
cia com os seu planos de produção.
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Tractores mais produtivos, opera-
dores mais produtivos. O sistema 
de Gestão nas Cabeceiras (HMS Plus) 
pode eliminar a fadiga do operador 
nas cabeceiras. Ao reunir uma 
sequência de operações do tractor 
numa operação que só requer premir 
um botão, simplifica-se o funciona-
mento do tractor e do implemento  
e aumenta-se a precisão em cada 
passada. Um movimento com a ponta 
de um dedo pode substituir um gran-
de número de operações individuais. 
Agora já é possível armazenar até 
cinco aplicações de campo distintas, 
fazendo com que as operações de 
campo comecem mais rapidamente.

Produtividade Premium em aplicações de mobilização

A TLS Plus (Suspensão Independente Multiponto) 
garante o máximo conforto de condução com a suspensão 
e a compensação automática das variações de carga. As 
rodas dianteiras seguem o perfil do terreno e eliminam os 

saltos do eixo dianteiro, mantendo a capacidade de 
tracção e aumentando a potência.

Escolha um  
dos três modos do  
CommandCenter: o «Auto Mode»  
usa sensores de frequência e posição para  
um controlo dinâmico em todas as condições.  
O «Max Mode» limita a oscilação do eixo  
dianteiro para tornar mais preciso o  
trabalho com a carregadora frontal.  
O «Manual mode» permite-lhe  
controlar a posição do  
eixo para facilitar a  
montagem das alfaias. 
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Versatilidade Premium em aplicações de forragem 
Não importa se você está a cortar,  
a enfardar, a distribuir sólidos, a pul-
verizar ou a transportar essas valio-
sas culturas, o 7030 Premium tem a 
versatilidade de que você necessita.  
Não só conseguirá a potência extra 
do sistema de gestão inteligente da 
potência ao trabalhar com a TDF, o 
sistema assistido de selecção da 
velocidade da TDF torna mais fácil a 
mudança da velocidade da TDF com 
só premir um botão. Para além disso, 
a compatibilidade ISO e a integração 
com as soluções AMS John Deere 
tornam mais fácil a documentação 
das tarefas e a localização das áreas 
de trabalho concretas a serem 
melhoradas.

Soluções para a forragem

Em resumo –
• Um engate versátil e as opções de TDF 

aumentam as suas possibilidades
• A integração AMS e a compatibilidade ISO 

fazem com que estes tractores estejam 
preparados para o futuro

• Gestão inteligente da potência para esta 
flexibilidade extra da TDF 

Controle alfaias compatíveis com o sistema ISO por meio da consola a cores 
CommandCenter.

As opções de guiamento tais como o AutoTrac reduzem as sobreposições e a 
fadiga.
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Tanta versatilidade como solicitar. O exclusivo 
engate de corrediça permite-lhe utilizar uma gran-
de variedade de acoplamentos, desde o engate 
hidráulico, passando pelo engate de esfera, gancho 
de reboque ou engate tipo cavilhão. Não importa 
qual seja o seu sistema, estes tractores podem 
acomodar-se.

Você descobrirá o quão simples é manipular todos os materiais agrícolas, 
desde fardos a fertilizantes e à colocação precisa de paletes com a alavanca 
monocomando integrada e o inversor à esquerda. A carregadora integra-se total-
mente no conceito de design modular do chassis do tractor, dando lugar a um con-
junto robusto de eficácia comprovada.

Versatilidade Premium em aplicações de forragem 

O sistema de gestão inteligente de potência proporciona-lhe potência adicional 
em operações com a TDF. Terá potência para enfardar em terrenos inclinados e 
para arrastar os implementos por estas culturas mais pesadas.
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Especificações

  7430 7530
PRESTAÇÕES DO MOTOR
 Potência nominal (97 / 68 / CE) 165 CV (1�1 kW) 180 CV (13� kW)
 Potência máxima (97 / 68 / CE) 178 CV (131 kW) 195 CV (143 kW)
 Pot. nominal com gestão inteligente da potência 97 / 68 / CE  190 CV (140 kW) �03 CV (149 kW)
    (em aplicações móveis com a TDF e transporte)
 Binário máximo                                                                                                                                                    760 Nm                                                                                                                                           8�8Nm
 Gama de potência constante                                                                                                                                                      5�5 rpm                                                                                                                                            5�5 rpm 
 Reserva de binário 38% 38%
ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR
 Regime nominal (min-1) �100 �100
 Tipo  ........................................................................................PowerTech Plus, Conduta comun, 4 Vávulas, Homologada conforme fase III A directiva emissões, .......................................................................................
 Aspiração  ............................................................................. Turbocompressor de geometria variável com arrefecedor intermédio e recirculação de gases de escape (ERG) .............................................................................
 Número de cilindros e cilindrada (cm³) 6 / 6788 6 / 6788
 Accionamento do ventilador de refrigeração  ....................................................................................................................... Ventilador com acoplamento viscoso e controlo térmico .......................................................................................................................
 Sistema de injecção de combustível e controlo  .........................................................................................................................................Conduta comum de alta pressão .........................................................................................................................................
 Capacidade do depósito de combustível (L) 385 385
OPÇÕES DE TRANSMISSÃO 
 PowerQuad Plus  
    �0 / �0 �,5 – 40 km/h • •
 AutoQuad Plus  
    �0 / �0 �,5 – 40 km/h [...] • •
 Autoquad Plus ECOSHIFT  
    �0 / �0 �,5 – 40 km/h • •
 Autopowr  
    50 m / h – 40 km [...] • •
TDF - TRASEIRA E DIANTEIRA 
 Tipo  ........................................................................................ Accionada electro – hidraulicamente através de uma embraiagem multidisco em banho de óleo ........................................................................................
 TDF traseira 540 / 540E / 1000 Regime nominal da TDF  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TDF traseira 540E / 1000 / 1000: Regime do motor ao regime nominal da TDF  ...................................................................................................................................................1778 / 1950 / 1733 ...................................................................................................................................................
 TDF dianteira 1000: Regime do motor ao regime nominal da TDF  .............................................................................................................................................................. 1995 ..............................................................................................................................................................
 Nº de estrias da TDF dianteira  ...............................................................................................................Eixo de �1 estrias – à direitas / eixo de seis estrias – à esquerdas ...............................................................................................................
SISTEMA HIDRÁULICO  ......................................................................................................... Sistema PFC (Compensação da pressão e caudal), sensibilidade de carga .........................................................................................................
 Caudal máximo (L) 110 110
 Válvulas de telecomando   
 Número máximo de válvulas de controlo selectivo 4 4
ENGATE DE TRÊS PONTOS – Traseiro III III
 Tipo  ................................................................................................. Braço inferior electrónico; controlo de carga e profundidade, misto infinito, flutuante .................................................................................................
 Capacidade máxima em pontos de engate 90,0 kN 90,0 kN
EIXO DIANTEIRO 
 SUSPENSÃO MULTIPONTO TLS Plus
 Sistema de suspensão  ........................................................................................................Hidro-pneumática, sempre activa, multiponto; autonivelante; acumuladores ........................................................................................................
 Percurso da suspensão  ............................................................................................................................................................100 mm ...........................................................................................................................................................
 Travões (opcionais)  .......................................................................................................Maior capacidade de travagem pela presença de discos de travão nos cubos ......................................................................................................
CABINA
 Tipo  .................................................Cabina rebatível; visão periférica de 310°; coluna de direcção / volante telescópicos e rebatíveis; � zonas de armazenamento, FieldOffice opcional .................................................
 Nível sonoro  ............................................................................................................................................................760 Dba ...........................................................................................................................................................
 Disposição  ....................................................................................................................................CommandCenter e painel de comandos ...................................................................................................................................
INTERVALOS DE MANUTENÇÃO (H) E QUANTIDADES (L)
 Óleo motor 500 h, 19,5 l 500 h, 19,5 l
 Refrigerante do motor 1500 h, �8 l 1500 h, �8 l
 Transmissão, reduções finais e óleo hidráulico (com AutoPowr) 1500 h, 61 / 71l 1500 h, 61 / 71 l
DIMENSÕES E MASSAS
 Distância entre eixos (mm) �685 �685
 Largura x Altura x Comprimento (mm) �38� x 3045 x 4798 �38� x 3045 x 4798
 Com pneus de dimensões 16,9R30 e �0,8R4� 16,9R30 e �0,8R4�
 Masa mínima de embarque (kg) 66�0 66�0
 Massa máxima admissível a 40km/h (kg) 1�300 1�300
 
 As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.
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Experimente um apoio premium
Quando se trata de assistência no 
campo, nada é igual à fiabilidade do 
seu concessionário John Deere. Quer 
seja serviço pós-venda, uma 
necessidade crítica de peças para 
qualquer das suas máquinas, 
manutenção habitual, ou uma 
reparação de emergência, o seu 
concessionário sempre está preparado 
para lhe oferecer o serviço rápido e 
eficaz que é o distintivo próprio da 
John Deere. Este é só um aspecto do 
nosso compromisso a longo prazo 
com o seu êxito.

Em resumo – 
• Uma rede mundial de concessionários 

assegura a assistência onde você necessitar
• Um serviço de peças sobresselentes 

inigualável e disponibilidade inclusive às  
24 horas através da Internet

A ampla gama verde –
Independentemente da potência de que neces-
site, a John Deere tem os produtos e serviços 

que você requer para gerir um negócio de êxito. 
Entre os 95 e 223 CV é possível escolher entre 
13 modelos distintos pertencentes a três séries. 

É o seu poder de decisão.

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 NÃO DISPONÍVEIS em todas 
as regiões. PARA MAIS INFORMAÇÃO, CONSULTE O CONCESSIONÁRIO DA SUA ZONA. Como consequência do constante 
processo de inovação e desenvolvimento dos seus produtos, a John Deere reserva-se o direito de modificar as especificações da 
maquinaria descrita 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.» a QuaLiDaDE É a NoSSa ForÇa


