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Постановка проблеми. Постійне оновлення модельного ряду 

тракторів серії John Deere, освоюють передові технології, 

модернізується виробництво потужних тракторів. 

Аналіз останніх досліджень. На сьогодні трактор є і найближчим 

часом залишиться основним енергетичним засобом, який забезпечує 

виконання машинним агрегатом різноманітних технологічних 

операцій, спрямованих, головним чином, на механізоване 

вирощування та збирання сільськогосподарських культур.  

Формування  цілей статті. Ознайомити і проаналізувати 

переваги і недоліки тракторів модельного ряду John Deere. 

Основна частина. У 1918 року корпорація Deere & Company 

випустила перший трактор під назвою Waterloo Boy (рис. 1).  

 

   
Рис. 1. Трактор Waterloo Boy 

 

Надалі почали випускатися нові типи сільськогосподарських 

машин, збільшувався випуск, що перетворило цю компанію в одного з 

найбільших світових виробників сільськогосподарської техніки. 

                                                      
©Мілаєва І. І., Мілаєв О. І. 



Праці ТДАТУ 259  Вип. 20, Т. 4 

Першим повністю зелено-жовтим трактором під брендом John Deere 

став трактор Model D (рис. 2), що випускався з 1923 до 1953 року. Так 

почалася історія успіху тракторів компанії. 

 

 
Рис. 2. Трактор Model D 

 

Наступні 30 років компанія безперервно нарощувала обсяги 

виробництва і займалася випуском різноманітної 

сільськогосподарської техніки. Сьогодні Deere & Company - 

найбільший машинобудівний концерн. Він випускає 

багатофункціональні довговічні агрегати, призначені для ефективної 

обробки землі в шести серіях - 6В, 6М, 6D, 7030, 8R , 9R.   

Компанія пропонує 6 серій своїх тракторів, в кожній з яких 

представлено кілька моделей, що розрізняються потужністю, 

трансмісіями, а опціонально встановлюється обладнання значно 

збільшує кількість можливих виконань цих машин. 

За загальним призначенням тракторів можна поділити на дві 

групи - для середніх господарств з набором конкретних функцій 

гідної якості і бюджетної вартістю, і високопрофесійні модифікації 

для великих сільгосппідприємств з найширшим функціоналом. 

 Потужні дизельні двигуни з гнучкими тяговими 

характеристиками забезпечують своєчасне і повне освоєння великих 

обсягів сільськогосподарських і будівельних робіт, транспортування 

важких вантажів. 

 Висока автоматизація силовий трансмісії дозволяє 

використовувати кінські сили двигуна з найбільшою ефективністю. 

 Конструкція гідросистеми і навішування тракторів гарантують 

сумісність з самим різним робочим обладнанням. Кабіни по дизайну і 

комфортності умов роботи ідентичні салонам легкових авто. 
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 Системи автоматичного водіння і управління обладнання в 

поєднанні з супутниковою навігацією забезпечують виконання 

масштабних і трудомістких робіт з мінімальними витратами часу і 

паливно-мастильних матеріалів. [6 ] 

 Бортовий комп'ютер оптимізує роботу силових установок і 

систем тракторів, що позитивно позначається на їх довговічності.  --   

Модельний ряд тракторів John Deere охватывает десятки машин, 

выпускаются сериями: 

Серія 9R / 9RT включає в себе найбільш потужні трактори John 

Deere з модельного ряду. Такі агрегати в основному потрібні для 

використання на великих виробництвах або фермах. Потужність 

складає 350-570 к.с. [1 ] 

Лінійка 9RX включає в себе машини на чотирьох гусеницях з 

моторами потужністю в 470-570 к.с . Ці моделі 9470RXі 9570RX, які 

мало ущільнюють грунт.  

 

 
а    б 

Рис. 3. а) трактор John Deere 9470RXі; б) трактор John Deere 9430 

Серія 8R / 8RТ  

 

John Deere серії 8R належить до класу важкої 

сільськогосподарської техніки. Економічні потужні моделі 

потужністю 270-370 к.с. виробляються в колісному варіанті 8320R 

(рис.4), 8260R, 8285R і гусеничному - 8320RТ( рис.4), 8335RТ. 

Вантажопідйомність колісних моделей становить 12,12 т., У 

гусеничних - 9,57 т. 
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а    б 

Рис.4 а) трактор John Deere 8320RT; б) трактор John Deere8320R 

 

Серія 7. Трактори орієнтовані на роботу у важких місцях. Вони 

мають економічна витрата палива і гнучкі тягові характеристики.  

7030 

Потужні багатофункціональні трактора (185-215 к.с.) призначені 

для виконання широкого спектру робіт. 

Мають 20/20 передач, вантажопідйомність задньої навіски 7,5-9,2 

т., На передній осі можуть встановлюватися здвоєні колеса. 

Модельний ряд - 7630, 7930, 7730.  

7830 

Універсально-просапні трактор John Deere 7830 (рис. 5) 

відноситься до 3 тягового класу, здатний виконувати різні 

сільськогосподарські роботи. 

 

 
Рис. 5. Трактор John Deere7830 

 

Серія 6. 

6В   

В шостої серії це найбільш прості трактора John Deere. Залежно 

від комплектації і різновидів встановлюваного зчеплення, трансмісії і 

ВВП, виробляються в модифікаціях Premium і Standard. При невисокій 
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потужності 95-135 к.с. машини надійні, ремонтопригодні, досить 

продуктивні - вантажопідйомність задньої навіски 4,1-5,4 т.  

6D  

Популярна серія 6115D, 6130D потужністю 113-130 к.с. Моделі 

переважно використовують в експлуатації з задньої трехточечной 

навішуванням і з переднім навантажувачем. [5 ] 

6М 

Це середні за габаритами і (110-195 к.с.) машини 6150М, 6170М з 

незалежної 3-підвіскою важеля TLS і ходозменшувателем. 

6030  

Дану серію представляють трактора JOHN DEERE 6230, 6430, 

6830, 6930. Їх потужність 100-155 к.с. Відмінні риси: двигун має запас 

крутного моменту і додаткову потужність, можуть встановлюватися 

різні версії трансмісії. [6 ] 

 

 
Рис. 6. Трактор John Deere  6930 

 

Переваги і недоліки техніки John Deere: 

Переваги: 

- Перспектива агрегування великим асортиментом 

сільськогосподарського  обладнання, завдяки потужності мотора, 

гідравліки; підтримки продукції різних виробників. 

- Стильний дизайн, надійність, значна функціональність, 

працездатність, продуктивність. 

- Придатність до експлуатації в будь-яких кліматичних зонах, 

температурних режимах. 

- Якість збірки. 

- Комфортність робочого місця оператора. 

- Найсучасніше обладнання (особливо останніх моделей): 

електронікою, функцією точного землеробства. 

- Створення умов дистанційного керування робочими процесами  

- Простота ТО, довготривалий міжремонтний ресурс. 
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- Можливість оперативної заміни запчастин, витратних матеріалів 

за допомогою широко розвиненої мережі СО. 

- Перевірені часом репутація, надійність. 

Недоліки:  

- Досить значна вартість запчастин / витратних матеріалів. 

- Складність усунення неполадок в польових обставин. 

- Сервіс в далеко віддалених районах далекий від бездоганності. 

- Відсутність інструкцій по самостійному усуненню поломок. 

- Старші зразки John Deere, як інша ввізне техніка мають 

проблеми запуску при знижених температурах. 

- Примхливість до якості палива. Низькосортний дизель може 

спровокувати неполадки, дострокове зношування. 

- Електроніка передбачає кваліфіковане обслуговування. [7 ] 

Висновки. Таким чином, трактори американської машинобудівної 

компанії John Deere вважаються одними з найбільш надійні і 

продуктивні сільськогосподарські машини середнього і важкого 

класу. 

Техніка компанії John Deere  практичні і економічні агрегати  

відрізняються довговічною службою, високою потужністю роботи і 

простотою у використанні, поєднує в собі відмінну якість збірки і 

найвищу ефективність незалежно від експлуатаційних умов. Для 

виробництва  тракторів John Deere  використовуються сучасні 

технології, що робить цю техніку однієї з найбільш 

високотехнологічних на ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ТРАКТОРІВ  JOHN DEERE 

Мілаєва І. І., Мілаєв О. І. 

 

Анотація 

В роботі представлений модельний ряд  тракторів John Deere їх технічна 

характеристика. В статті розглянуті основні етапи та напрямки розвитку, описані 

особливості пристрою, переваги тракторів перед другими енергонасиченими 

тракторами. Модельний ряд тракторів John Deere досить великий, охоплює 6 

серій. Кожна включає кілька варіантів машин, розроблених за загальним 

принципом, але розрізняються потужністю, трансмісіями, габаритами, кліренсом, 

іншими параметрами. Порівняння будь-якої моделі John Deere з рівнозначними 

представниками інших виробників виграшно виділяє першу вдалою складанням, 

що надає безперешкодний доступ до точок сервісного обслуговування, що 

мінімізує трудомісткість, простої. Трактора фірми притаманні значні показники 

міцності, працездатності, функціональності, енергозбереження, при збереженні 

характерних легкості, комфортності. 

Ключеві слова : сільськогосподарський трактор, потужність двигуна, 

мобільна сільськогосподарська техніка, Deere & Company, паливо, токсичність, 

витрата палива, двигун, трансмісія, ходова частина. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ТРАКТОРОВ JOHN DEERE 

 Милаева И. И., Милаев О. И. 

 

Аннотация 
В работе представлен модельный ряд тракторов John Deere их техническая 

характеристика. В статье рассмотрены основные  этапы и направления развития, 

описаны особенности устройства, преимущества тракторов перед другими 

энергонасыщенными тракторами. Модельный ряд тракторов John Deere 

достаточно большой, охватывает 9 серий. Каждая включает несколько вариантов 

машин, разработанных по общему принципу, но различаются мощностью, 

трансмиссиями, габаритам, клиренсом, другими параметрами. Сельхозтехника 

John Deere сверхнадежная, производительная, функциональная и универсальная, 

что позволяет использовать ее в различных сферах народного хозяйства. Фермеры 

и земледельцы, предприниматели выбирают ее и за другие сильные стороны: 

широкий модельный ряд, в котором присутствуют колесные и гусеничные 

машины с полным приводом; мощные, но экономичные в плане потребления 

ресурсов агрегаты;  высочайшее качество сборки;  длительная эксплуатация даже 

в сложных условиях и при интенсивной нагрузке; легкое управление благодаря 

системе автоматического вождения;  эргономичная кабина с регулируемым 

сиденьем оператора; высокая грузоподъемность машины;   широкий ассортимент 

http://allspectech.com/selhoztehnika/dlya-zemledeliya/mashinno-traktornye-agregaty/traktora/modeli-john-deere.htm
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навесного оборудования, которое может агрегатироваться трактором John Deere; 

удаленная телеметрия. Трактора фирмы John Deere присущи значительные 

показатели прочности, работоспособности, функциональности, энергосбережения, 

при сохранении характерных легкости, комфортности. 

Ключевые слова : сельскохозяйственный трактор, мощность двигателя, 

мобильная сельскохозяйственная техника, Deere & Company, топливо, 

токсичность, расход топлива, двигатель, трансмиссия, ходовая часть. 

 

FEATURES OF A MODEL RANGE OF JOHN DEERE TRACTORS 

І. Mіlayeva, А. Mіlayev 

 

Summary 

Тhe model range of John Deere tractors and their technical characteristics are 

presented in the work. The article considers the main stages and directions of 

development, describes the features of the device, the advantages of tractors over other 

energy-intensive tractors. The range of John Deere tractors is quite large, covering 9 

series. Each includes several variants of cars developed on the general principle, but 

differ in power, transmissions, dimensions, clearance, other parameters. John Deere 

agricultural machinery is extremely reliable, productive, functional and versatile, which 

allows it to be used in various spheres of the national economy. Farmers and farmers, 

entrepreneurs choose it for other strengths: a wide model range, which includes wheeled 

and tracked vehicles with all-wheel drive; powerful, but economical in terms of 

resource consumption units; the highest build quality; long-term operation even in 

difficult conditions and under intense load; easy control thanks to the automatic driving 

system; ergonomic cab with adjustable operator's seat; high carrying capacity of the 

machine; wide range of attachments that can be aggregated with a John Deere 

tractor;remote telemetry.The company's tractors are characterized by significant 

indicators of strength, efficiency, functionality, energy saving, while maintaining the 

characteristic lightness and comfort. 

Keywords : agricultural tractor, engine power, mobile agricultural machinery, 

Deere & Company, fuel, toxicity, fuel consumption, engine, transmission, chassis.  


