Trekkertest

(bij 1.000 omw./min) is met 575 Nm amper
hoger dan bij nominaal toerental. En hoewel
dat lager is dan bij veel andere trekkers, zal
de motor bij dit lage toerental niet afslaan
vanwege de Vario transmissie.
Als oplettende lezer zult u ongetwijfeld hebben opgemerkt, dat het maximumvermogen
aan de aftakas hoger is dan het motorvermogen bij nominaal toerental. Dit is geen vergissing, maar puur het gevolg van de elektronische programmering van de regeling van de
brandstofpomp.

• Brandstofverbruik
De lijn van het specifieke brandstofverbruik
vertoont een oplopend beeld naar beide zijden
met als laagste optimale punt 217 g/kWh bij
1.500 omw./min van de motor. Bij de standaard
aftakastoerentallen is dat opgelopen tot ongeveer 230 g/kWh. Tot aan het nominaal toerental stijgt het specifieke verbruik tot 240 g/kWh.
En dat verschil is maar heel gering. Pas boven
dit toerental loopt dit verbruik per kilowatt
sterk op. Wanneer bij aftakaswerk slechts een
deel van het aftakasvermogen wordt gevraagd,
is de 540 E aftakas zeer interessant. Bij dat toerental (1.488 omw./min) ligt het specifieke verbruik in het optimum (217 g/kWh). En met dit
lage verbruik scoort de trekker hoog.

• Transmissie

Fendt 818 Vario: Compact vernuft
Stoer, maar toch compact en daardoor een graadje kleiner dan de typen uit de 900 Vario-serie. Dat valt direct op
bij het zien van de Fendt 800 Vario-serie. In het binnenste van de serie zit de laatste stand van de techniek. Wat die
inhoudt, kunt u het beste zelf ervaren. Naast de testresultaten gaan we ook in op deze nieuwste snufjes en de
betekenis daarvan.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

D

e Fendt 800 Vario-serie trekkers past
niet alleen goed tussen de 700 Vario
en de 900 Vario-serie, hij is ook uitgerust met de nieuwste ontwikkelingen bij
de aansturing van werktuigen en trekkersystemen, zoals het Variotronic-systeem en de
Varioconsole naast de bestuurder. Met drukknoppen en draaischakelaars zijn alle mogelijk denkbare functies aan te sturen.
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• Motor en vermogen
De Fendt 818 Vario is uitgerust met een zescilinder Deutz motor met directe inspuiting,
turbocompressor en tussenkoeling van de
inlaatlucht. De lange slag motor heeft een vermogen bij nominaal toerental van 132 kW
(180 pk). De ventilator (viscofan) op de Deutzmotor komt pas in bedrijf bij hogere temperaturen. Bij nominaal toerental (2.100 omw./min)
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levert de trekker aan de aftakas een vermogen
van 124,3 kW (168 pk). Het vermogensverlies
van (slechts) 6% betekent een vrij gering wrijvingsverlies in deze aandrijflijn. Het maximum koppel van 784 Nm wordt bereikt bij
1.400 omw./min. Over het gehele traject is de
koppelstijging 39%. Het maximum vermogen
aan de aftakas is 134,0 kW (182 pk) en wordt
bereikt bij 1.700 omw./min. Het wegrijkoppel

De Fendt 818 Vario heeft een traploze transmissie, met een mechanische en een hydraulische component. De hydraulische component
bestaat uit één hydropomp en één hydromotor. De pomp kan naar beide zijden scharnieren, voor vooruit tot 45° en voor achteruit tot
30°. De hydromotor kan uitzwenken tot 45°.

Merk

New Holland
TVT 190

Massey Ferguson
7495 Dyna VT

John Deere
7820 AutoPowr

Motor

SISU
6 W TI / 6,6
2.100
141 /192
ISO TR 14396
790 / 1.400
CVT
50 / 50
CC LS
130
10.200 (max.)
7.310 (doorgaand)
1.870 / 1.908
6.770
96.890

SISU
6W TI / 6,6
2.200
137 / 186
ISO TR 14396
720 / 1.400
CVT
50 / 38
CC LS
110
9.300 (max.)

DPS
6W TI / 6,8
2.100
136 / 185
ECE R 24
902 / 1400
CVT
50 / 50
CC LS
120
7350 (max.)

1.720 / 2.520
6.710
108.750

1690 / 2180
7.772
96.892

merk
type
Nom. toerental (omw/min)
Motorvermogen (kW / pk)
Bepaald volgens
Max. koppel Nm bij …omw./min
Transmissie
Vmax (km/h) voor/achter
Hydraulisch systeem
Pompcapaciteit (l/min)
Hefvermogen kogels (daN)
Spoorbreedte (mm) van… / tot…
Gewicht (kg)
Richtprijs (€, excl. BTW)

Daarmee zijn alle rijsnelheden tussen 20 m/h
en 50 km/h exact aan te sturen met de joystick
op de rechter armleuning of met een voetpedaal. Dit pedaal is in- en uitschakelbaar met
een tuimelschakelaar vlak voor de joystick.
De vario-transmissie is schakelbaar op twee
niveaus: voor een maximumsnelheid van 28
km/h en van 50 km/h. Voor achteruit is de uitslag van de hydropomp beperkt tot 30°. En dat
beperkt de rijsnelheid tot 16,0 resp. 38,0 km/h.
Naast de regeling van de rijsnelheid en rijrichting met de joystick kan de bestuurder nu ook

Vermogen / Koppel / Brandstof

Afmetingen
A Hoogte
B Totale lengte
Met frontaanbouw
C Wielbasis
D Vrije ruimte
E Totale breedte
F Spoorbreedte vooras
achteras
G Draaistraal
met uitgeschakelde 4WD

Alternatieve trekkers in dezelfde vermogensklasse als de Fendt 818 Vario

kiezen voor bediening met het rijpedaal in
combinatie met de hendel links onder het
stuur voor de rijrichting. De chauffeur kan
– op de Varioterminal – kiezen voor een
constante rijsnelheid (cruise control) of voor
een constant aftakastoerental. De hendel
links onder het stuur heeft ook nog een ‘Stop
and Go’-knop. Als je deze toets indrukt, remt
de trekker af tot volledige stilstand. Laat de
chauffeur de knop los, dan gaat de trekker weer
versnellen tot de oorspronkelijke rijsnelheid.
>

Transmissie

2.970 mm
4.740 mm
5.100 mm
2.720 mm
500 mm
2.600 mm
1.980 mm
1.930 mm
6.200 mm
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• 4WD en differentieelsloten

De Fendt 818 Vario in gebruik: “Zij

De 818 Vario uit onze test heeft standaard vierwielaandrijving (4WD). Op het rechter bedieningspaneel is te kiezen voor: permanente
inschakeling van de voorasaandrijving of voor
uitschakeling als de snelheid meer dan 15 km/h
wordt of de stand van de voorwielen meer dan
25° afwijkt van rechtuit. Bij het uit lamellen
opgebouwde differentieelslot in de vooras is
een soortgelijke keuze mogelijk: permanent
ingeschakeld of uitschakeling vanaf 15 km/h
of bij een stuurhoek groter dan 15°.

• Aftakas
De aftakas is met drukknoppen schakelbaar
op drie toerentallen: 540, 750 (= 540E) en
1.000 omw./min. Bij het inschakelen met een
druk op de knop zorgt de elektronica voor
een soepele en een gelijkmatige versnelling,
zonder schokken en piekbelasting.
Het standaard toerental van de frontaftakas
correspondeert goed met het standaard
toerental van de achterste aftakas.

Naast het volledig rijden met de joystick kan je ook kiezen voor het rijden met het
rijpedaal in combinatie met de hendel links onder het stuur voor de rijrichting.

hebben niets anders meer”

Voor onze gebruikersimpressie reden we op een grauwe decemberdag naar Maasdam, naar
het akkerbouwbedrijf van de heer Niemantsverdriet. Op zijn 300 ha grote bedrijf worden naast
aardappelen, bieten en granen een groot areaal spruiten verbouwd. “Alle werkzaamheden,
met uitzondering van het bietenrooien, doen we in eigen beheer. Daarvoor hebben we negen
trekkers.” Op de vraag, waarom Vario is gekozen, was zijn antwoord: “Bij Fendt hebben ze geen
andere meer.” En hoewel dat niet helemaal waar is, werken er nu wel zeven Fendt Vario’s op het
bedrijf. De keuze viel op het type 818 om wat extra vermogen te hebben voor de vierrijïge aardappelrooier. Medewerker Jan Slooter vult aan: “De trekker heeft nu ruim 1.100 uren op de teller.
Hij is alleen voor de reguliere beurten in de werkplaats geweest. In de cabine heb ik goed en
onbelemmerd zicht naar buiten. Het rijden met de joystick is niet moeilijk. Dat geldt ook voor
de bediening van knoppen en schakelaars op het rechter paneel en de Variotronic-terminal. Het
grote aantal mogelijkheden dat de elektronica met dit systeem biedt, vraagt in het begin wat
extra tijd maar je hebt het vrij snel onder de knie. De Fendt 818 is geleverd met een tv-camera
die achter op een rooier wordt geplaatst en via het beeldscherm van de Varioterminal laat zien
wat er gaande is. Het zicht naar buiten wordt niet beperkt door een extra monitor. Ik kom nog
even terug op het rijden. Ik schakel vrij vaak over van het rijden met de joystick naar de manier,
waarbij ik de rijrichting met de hendel onder het stuur kies en daarna voor de versnelling het
rijpedaal voor de rechtervoet gebruik. Gewoonte…? Ik weet het niet, maar ik ervaar het wel als
prettig. De luchtgeveerde stoel voor de bestuurder is comfortabel. Daar steekt het zitje voor de
passagier wat schril bij af. De airco wil ik niet meer missen.”

Jan Slooter wijst op de kraan waarmee de functie
van de hefinrichting wordt omgeschakeld van
heffen naar drukken: handig bij banden wisselen.

Fendt 818 Vario… de technische details
Algemeen
Merk en type
Fendt 818 Vario met 4WD
Cabine
Fendt
FAT- testnummer trekker
FAT 1860/04
De trekker is getest door het Forschungsanstalt für
Landtechnik in Tänikon (FAT), Zwitserland.
Motor
Merk en type
Deutz B F 6M 2013 C
Aantal cilinders
6, met 4 kleppen per cilinder
Drukvulling
met turbo en tussenkoeling
Boring x slag
98 mm x 126 mm
Inhoud
5.702 cm3
Vermogen
132 kW (180 pk)
Nominaal toerental
2.100 omw./min
Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Bosch
Inspuitdruk
1400 bar
Merk verstuiver
Bosch
Vermogen aan de aftakas
Maximum
134,0 kW
Bij nominaal toerental
124,3 kW
Bij 1.000 omw./min aftakas
132,0 kW
Draaimoment (koppel) aan de aftakas
Bij nominaal toerental
564 Nm
Maximum
784 Nm
Koppelstijging
39%
Motortoerentallen
Nominaal
2.100 omw./min
Bij maximum vermogen
1.700 omw./min
Bij 540 omw./min aftakas
1.932 omw./min
Bij 540 E aan de aftakas
1.488 omw/min
Bij 1.000 omw./min aftakas
1.904 omw./min
Bij maximum koppel
1.400 omw./min
Maximum, bij onbelaste motor
2.210 omw./min
Frontaftakas (bij 1.000 omw./min) 1.940 omw./min
Brandstofverbruik
Bij maximum vermogen
221 g/kWh
Bij 1.904 omw./min*
228 g/kWh
Bij nominaal toerental
239 g/kWh
*) Is motortoerental bij 1.000 omw./min aan de aftakas.

42]

Gewichten
Het gewicht met frontaanbouw, zonder ballast en
zonder bestuurder, is:
– voor
2.900 kg
– achter
4.250 kg
– totaal
7.150 kg
En met ballast, bestaande uit wiel- en frontgewichten:
– totaal
12.500 kg
Banden combinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen
vooras en achteras: 1 : 1,3222
Banden tijdens test:
– voor: 540/65R30
– achter: 650/65R42
Andere leverbare en passende combinaties van
bandenmaten zijn:
– 600/65R28 met 710/70R38
– 710/55R30 met 900/50R42
– 270/95R38 met 320/90R52 en
– 540/65R28 met 580/70R38.
Aftakas
Achter:
– soort
onafhankelijk
– profiel
zes spiebanen
– diameter stomp
35 mm
– toerentallen
540, 540 E en 1.000 omw./min
– toerentalwijziging
met drukknoppen op
de console
Front: toerental
1.000 omw./min
Hydraulische installatie
Merk
Bosch
Type
Closed center load sensing
Capaciteit:
– type pomp
axiale plunjerpomp
– max. capaciteit
105,3 l/min
– bij een werkdruk van
177 bar
– max. werkdruk
208 bar
– hydraulisch vermogen bij 90%
van maximale druk
30,6 kW
– olie voor extern gebruik (standaard)
45 l
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–

aantal aansluitpunten

standaard 4
dubbelwerkend

Olie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
16,5 l
Verversingsinterval motor
500 uren
Inhoud hydraulisch systeem
50 l
Verversingsperiode
2.000 uren
Inhoud achterbrug en eindaandrijving
55 l
Verversingsperiode
1.000 uren of 1 jaar
Inhoud voorasaandrijving totaal
8,5 l
Verversingsperiode
1.000 uren of 1 jaar
Hefinrichting en hefvermogen
Achterste hef categorie
III
Maximum hefkracht door hele traject:
– tussen de kogels *)
7.020 daN
– bij een heftraject van
735 mm
Fronthef categorie
II
Maximum hefkracht door hele traject
2.690 daN
– bij een heftraject van
760 mm
*) met een extra cilinder
Trekhaaktest
De maximum trekkracht van de trekker is niet vastgesteld. Gelet op de stationaire gewichtsverdeling
tussen vooras en achteras (met frontaanbouwdelen
rust 41% van het totale gewicht op de vooras),
dragen de wielen op de vooras flink bij aan de totale
trekkracht.
Geluidsniveau
In de cabine is het geluidsniveau 74 dB(A). Het omgevingsgeluid op 7,25 m afstand en accelererend in de
hoogste versnelling is 82 dB(A).
Prijs
Beide importeurs van Fendt, Gebr. De Vor Achterveld
in Achterveld en Abemec in Veghel leveren de Fendt
818 Vario in de uitvoering met frontaftakas en
-hefinrichting en op 540/65R30 voorbanden en
650/65R42 achterbanden voor een prijs van
€ 121.960. <

• Hefinrichting en hefvermogen

• Variotronic en Varioterminal

De Fendt 818 Vario heeft aan de achterzijde
een hefinrichting, cat. III. De meting laat zien
dat het doorgaande hefvermogen tussen de
kogels 7.020 daN bedraagt, over een traject
van 735 mm. Naast de knoppen rechts naast
de bestuurder zitten ook op beide spatborden
bedieningsknoppen. De fronthefinrichting,
cat. II, heeft een doorgaande hefkracht van bijna 2.690 daN over 760 mm. Gelet op het eigen
gewicht van de trekker zullen de prestaties
van de hefcilinders aan de achterkant moeten
worden ondersteund met frontgewichten om
de hefkracht effectief te maken. Voor een
goede trekweerstandsregeling kan het veersysteem voor de vooras worden uitgeschakeld.

Met het Variotronic-systeem kan de chauffeur
de instellingen van een werktuig bij de eerste
omgang met zes toetsen en drie draaiknoppen
in de Varioterminal opslaan. Bij een volgende
omgang is een simpele druk op de knop voldoende om de machine weer op identieke
wijze te gebruiken. Dit kopakkermanagementsysteem verlost de gebruiker van telkens terugkerende repeterende handelingen. De bestuurder kan zich concentreren op sturen en de
uitvoering van de bewerking.

• Comfort

is geveerd. In de cabine zit bovendien nog een
luxe geveerde stoel. De luchtinlaat en de uitlaat van de verbrandingsgassen zijn mooi achter beide voorste stijlen geplaatst en hinderen
het zicht nauwelijks. Voor het bedieningsgemak zijn de schakelaars voor de meest
gebruikte functies ondergebracht in joystick
op de rechter armleuning. De overige bedieningsknoppen zitten overzichtelijk op het
rechter bedieningspaneel. Het aantal functies
per knop vraagt wel enige oefening om die
allemaal uit elkaar te houden. Ook het kopakkermanagementsysteem levert een goede
bijdrage aan het bedieningsgemak. •

De bestuurder van de Fendt 818 Vario beschikt
over een ruime cabine, die op alle vier hoeken

Eindoordeel
Plus
+ Een taaie motor, vasthoudend bij plotseling
veranderende omstandigheden.
+ Compacte trekker met gunstige verhouding
vermogen/gewicht.
+ Goed geveerde ruime en comfortabele cabine.
+ Veel functies in multifunctionele joystick en
overzichtelijk bedieningspanelen.
+ Standaard toerental frontaftakas komt goed
overeen met dat van achterste aftakas.
Min
– Voor optimale trekkrachtontwikkeling zijn
frontgewichten noodzakelijk.

Kortom
De Fendt 818 Vario is een wendbare, compacte
trekker met een motor die een groot vermogen kan
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ontwikkelen en daarbij flink vasthoudend is. In
de cabine ontbreekt het de bestuurder niet aan
comfort. Het zicht rondom, dus ook naar achteren
is goed. Met de multifunctionele joystick zijn veel
functies goed ergonomisch te bedienen. Ook de
andere bedieningsknoppen en schakelaars zijn
goed bereikbaar. Voor minder zwaar aftakaswerk
geeft de 540 E aftakas ruim mogelijkheden voor
brandstofbesparing. Daarbij is het relatief lage
gewicht per kW gunstig. Dat betekent bij zware
werktuigen in de achterste hef vrij snel extra
gewicht aanbrengen.
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