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Jan-Jaap: ‘Allereerst vertel ik graag iets over de 
zero-turnmaaier. Aanvullend op de Z997R voor 
professioneel gebruik en de Z540R voor parti-
culieren, is er nu een nieuw type uitgebracht. 
De Z994R zit qua capaciteit en omvang tussen 
de eerdere types in. Daar was behoefte aan, 
omdat de Z997R vaak te groot gevonden werd. 
De nieuwe maaier heeft ook een dieselmotor, 
een hoge maaicapaciteit, is wendbaar en snel 
en heeft als voordeel op zijn grote broer dat de 
doorrijbreedte 54 inch oftewel 1,37 meter is.’

De band die niet stuk kan
Voor de ontwikkeling van de zero-turnmaaier 
Z994R werkte John Deere samen met Michelin, 
met als resultaat speciaal voor deze maaier ont-
worpen banden, de zogenaamde tweel wheels, 
die niet stuk kunnen. Deze banden gaan gemid-
deld drie keer langer mee dan gewone luchtban-
den. ‘De nieuwe, compactere maaier, met een 
smaller maaidek en tweel wheels, is net zo wend-

baar en bijna net zo snel als de grotere, maar 
dankzij de afmetingen geschikt voor een breder 
publiek’, vertelt Jan-Jaap. ‘Tijdens GroenTechniek 
Holland laten we de Z994R natuurlijk zien.’

Nieuw(s) voor de golfbaan
Ook nieuw is de Fairway Mower 6000-serie, een 
kooimaaier en een typische golfbaanmaaier. 
‘Deze lichtere versie van de bekende 7000-serie 
heeft alle specificaties van zijn zwaardere voor-
ganger: dezelfde luxe, tech control met display 
enzovoort’, aldus Jan-Jaap, ‘en heeft als groot 
voordeel een kleinere motor van 24,8 pk. Dit 
maakt de productiekosten lager dan die van de 
bekende A-series, waardoor de aanschafprijs van 
dit instapmodel aantrekkelijk is. We merken dat 
deze machine aanslaat in het golfportfolio.’
Ook nieuw is de Pro Gator met spuitopbouw 
voor golfbanen. Met deze combinatie, uitgerust 
met gps, kunnen de diverse grassoorten heel 
mooi en precies met bestrijdingsmiddelen 
behandeld worden. Hoewel een dergelijke 
combi in de landbouw al bekend is, is het voor 
de greenkeeper een unieke combinatie. Met 
behulp van de gps communiceren spuit en Pro 
Gator met elkaar en kunnen waar nodig secties 
afgesloten worden voor behandeling.

Zelfrijdende fairway mower
Jan-Jaap: ‘Nog niet op de beurs, maar wel bin-
nenkort verkrijgbaar in Nederland, is de auto-

nome optie op de 7- en 8000-serie fairway. Deze 
robotmaaier is standaard uitgerust met gps en is 
een compleet autonome machine die zelfstan-
dig rijdt. We kunnen er natuurlijk al wel veel over 
vertellen en laten zien. Dat geldt overigens ook 
voor de John Deere 2750-Ecut, een compleet 
nieuwe en hybride greens mower. Dit is een 
aanvulling op de 2500-E, maar wel een volledig 
nieuwe machine met een nieuw ontwerp, dus 
een andere uitstraling, en een vernieuwde hybri-
detechniek. We raden de bezoeker aan om zeker 
naar het John Deere-portfolio te komen kijken.’

GroeNoord en Kraakman Perfors presenteren John Deere-portfolio

John Deere heeft de afgelopen tijd flink geïn-

vesteerd in de turfmachines. Bijna alle machines 

hebben een nieuwe, zuinigere en milieuvriende-

lijkere motor. Daarnaast zijn er nieuwe machines 

uitgebracht die voldoen aan de klantvraag van 

zowel de professional als de particulier. Jan-Jaap 

de Boer, manager tuin en park bij GroeNoord, 

vertelt over het uitgebreidere portfolio.
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Perfecte controle met de nieuwe 
John Deere-zero-turnmaaier

De nieuwe John Deere 2750

GroeNoord is importeur en leverancier 
van onder andere John Deere-machines 
voor de provincies Friesland, Groningen, 
Drenthe en Flevoland. Samen met 
Kraakman Perfors, importeur voor Noord- 
en Zuid-Holland, toont GroeNoord in zijn 
stand onder meer een uitgebreid portfolio 
van John Deere.


