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Voor 25.000 euro een
nieuwe 75 pk trekker
De vraag naar goedkopere trekkers stijgt. Maar kun je voor ongeveer 25.000 euro een nieuwe trekker van
zo’n 56 kW (75 pk) kopen? En krijg je waar voor je geld?

M

et een budget van 25.0000 euro
(exclusief btw) is de keuze
beperkt wanneer je een trekker
wilt van ongeveer 56 kW (75 pk) met cabine,
vierwielaandrijving en een ruime keuze
in snelheden. De meeste bekende merken
komen pas in beeld vanaf 35.000 euro. CaseIH levert voor dit geld bijvoorbeeld de JX 80
en New Holland de TD 5040. Landini

verkoopt voor 35.000 euro een Powerfarm
80 en voor ruim 3.000 euro meer heb je een
John Deere 5415. Claas heeft een nieuwe
75 pk Axos 310 met mechanische omkeerbak vanaf 39.000 euro en MF zit daar iets
boven met de 3600-serie vanaf 40.000 euro.
Let wel: het gaat hier om basismodellen met
bekende techniek, maar geen hightech.

Verschuiving
Akkerbouwbedrijven vanaf 150 hectare
vragen grote en luxe trekkers om een flinke
capaciteit te halen. Daarnaast is er een categorie ondernemers die zich meer gaan specialiseren en niet direct op een grote trekker
zitten te wachten; wel op een breed inzet
bare trekker voor een nette prijs. Naast de
bekende merken zijn er nieuwe merken
van fabrikanten in lagelonenlanden als ZuidKorea, India en China, die een goed alternatief kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is de
Eurotrac uit China. Vanwege de aangescherpte
emissienormen moeten deze fabrikanten
mee met de tijd, en zo wordt voor hen de
stap kleiner om te gaan exporteren naar het
Westen. Op de afgelopen Agritechnica waren
tal van fabrikanten aanwezig die een poging
wagen. Toch is 25.000 euro wel het minimum
voor een trekker van 75 pk. Het overzicht
geeft aan welke trekkers zich in dat gebied
bevinden. De verschillen zijn echter nog
groot. Zo leveren Eurotrac en Belarus een
90 pk trekker onder de 25.000 euro compleet
met cabine. Zetor komt het dichtste in de

buurt met een 75 pk trekker met cabine voor
25.000 euro. Deutz-Fahr en Landini leveren
een eenvoudig model van zo’n 70 pk zonder
cabine voor iets boven de 25.000 euro.

Waarop letten
De voordelen van een nieuwe, eenvoudige
trekker zijn de volledige fabrieksgarantie en
de lage onderhoudskosten. Toch kan een eenvoudige trekker ook nadelen hebben. Vooral
de keuzes in rijsnelheden zijn vaak beperkt,
waardoor je er niet echt goed mee uit de
voeten kunt. Verwacht voor dit geld ook
geen powershift of onder last inschakelbare
omkeer. Natuurlijk kan een droge platen
koppeling volstaan, maar bij veel koppelingwerk kan dat achteraf tegenvallen. Daarnaast
is het hefvermogen niet indrukwekkend.
Positieve uitschieters zijn de Belarus met
3.700 en de Zetor met 3.500 kg. Vergeleken
met de Eurotrac 90 is dat het dubbele.
Vergeet ook de olieopbrengst niet. Wat heeft
de trekker nog aan olie beschikbaar als je
rijdt? Het verschil met de stilstaande opbrengst
is vaak groot. Aan het eind van de rit moet de

trekker ook nog worden ingeruild en pas dan
komen de werkelijke kosten boven water.

Alternatief
Een alternatief voor de aanschaf van een
goedkope, nieuwe trekker is een tweedehands trekker. Dealers genoeg zou je denken,
maar een nette, strakke trekker in de bewuste
pk-klasse vind je niet zomaar. Bovendien is
een goede tweedehands trekker niet goedkoop. Zo kost een Case CS 78 van 57 kW
(78 pk) uit 2001 met 16/8 versnellingsbak en
1.680 uren en op de teller nog altijd 24.500
euro. Het is vooral zaak om de tijd te nemen
voor het vinden van een trekker die aan de
gestelde eisen voldoet.

Nieuwe trekkers van circa 75 pk voor zo’n 25.000 euro
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Trekkermerk/type
Vermogen (kW / pk)
Motor (merk/cilinders)
Inhoud (cm3)
Boring x slag (mm)
Max koppel (Nm/rpm)
Verbruik (g/kWh)
Transmissie (V/A)
Aftakas
Koppeling
Omkeer

Belarus 920
66,2 (90)
D-243 / 4
4.750
110/125
290 / 1.400
220
14/4
540/1.000
droog
nee

Deutz-Fahr Agrolux 70 DT
51,5 (70)
Deutz / 3
3.000
105/115,5
261 / 1.400
210
12/3
540/750
droog
nee

Eurotrac F90 II
66,5 (90)
YTO / 4
4.330
–
325 / 1.750
225
12/4
540/1.000
droog
nee

Landini 7860
54 (73)
Perkins / 4
4.400
105/127
275 / 1.400
220
24/12
540/750
droog
ja

Zetor Proxima 6441
56 (75)
Zetor / 4
4.156
105/120
330 / 1.480
247
12/12
540/1.000
droog
ja

Hydraulische aansluitingen
Hydraulische opbrengst (l/min)
Hefvermogen (kg)
Gewicht (kg)

2 dw
45
3.700
3.920

2 dw
33
2.100
2.420

2 dw
34
1.700
3.900

1dw
52
2.600
3.150

1dw, 1ew
50
3.500
3.630

Banden standaard
Trekhaak
Cabine
Brutoprijs (excl. btw)
Prijs per kW

13.6R20 / 16.9R38
verstelbaar
ja
€ 20.950
€ 318

12.4R20 / 16.9R28
verstelbaar
nee
€ 25.370
€ 492

13.6x24 / 16.9R34
verstelbaar
ja/airco
€ 23.750
€ 357

12.4R24 / 13.6R38
verstelbaar
nee
€ 26.765
€ 495

320/85R24 / 420/85R34
verstelbaar
ja
€ 24.900
€ 445
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