Trekkertest

• Brandstofverbruik

Kracht, comfort en compleet

De kromme van het specifiek verbruik van de
Challenger MT 765 vertoont over een groot
gebied een vlak patroon. Past boven het standaard aftakastoerental klimt de lijn sterker.
Tijdens de test is bij 1.350 omw./min het optimale punt gemeten met 220 g/kWh. Bij 1.000
omw./min is dat hoger, 235 g/kWh. Bij nominaal toerental is het specifieke verbruik opgelopen tot 252 g/kWh of wel 58 l/h. Bij 1.000
omw./min van de aftakas is het motortoerental
1.980 omw./min. Het bijbehorende specifieke
verbruik is met 240 g/kWh 12 g/kWh lager dan
bij nominaal toerental. Omdat er daarbij flink
wat meer vermogen wordt geleverd, is het
totale verbruik zelfs hoger dan bij nominaal
toerental (60 l/h). De kromme die het totale verbruik weergeeft, laat dat ook heel mooi zien.
De typische gebogen lijn laat duidelijk zien dat
de constructeurs de inspuitingen langs elektronische weg hebben beïnvloed. Tot aan ongeveer 1.600 omw./min is de brandstoftoevoer
recht evenredig met het toerental. Boven dit
toerental vermindert de computer de brandstoftoevoer, totdat deze bij 1.750 omw./min
volledig vlak is. De invloed van het toerental op
het verbruik en daarmee op het geproduceerde
vermogen is nihil. Bij nog hogere toerentallen
zakt het verbruik en daarmee ook het vermogen. Daarmee is ook verklaard waarom de
ingreep van de computer op het verbruik de
‘veroorzaker’ is van de hoge koppelstijging.

In deze maand een bijzondere trekker, de Challenger MT 765. Deze zware trekker van 300 pk (220 kW) op rups-

• Transmissie

banden is in ons land nog niet verkocht, maar wel door diverse loonbedrijven getest. Een Belgische loonwerker

De Challenger MT 765 heeft een mechanische

Challenger MT 765
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De rechterarmleuning is het bedieningscentrum. Hier kun je bijna alles instellen en de prestaties van de trekker aflezen via het display. Instellen en bedienen gaat eenvoudig. Het display is
duidelijk leesbaar en in het Nederlands. De onderste gele knop op de joystick is voor het in en
uitschakelen van het Power Managementsysteem. Hiermee kun je motortoerental, de rijsnelheid of het maximum vermogen vast zetten. Met de bovenste twee gele knoppen schakel
je op en terug.
4. Bediening hydraulische
6. Hefinrichting
Legenda:
ventielen
7. Handgas
1. Functie selectieknop
5. Joystick transmissie2. Veranderen instellingen
3. ‘One Touch’ schakelaar
bediening

powershifttransmissie met 16 versnellingen
vooruit en vier achteruit. De maximum snelheid
in de eerste versnelling is ruim 2,6 km/h, dus
geen kruipversnelling. De maximum snelheid
is 39,65 km/h. Als optie is een kruipversnelling
mogelijk met een overbrengverhouding van 4:1.

• Optimaal gebruik
Om de mogelijkheden van de trekker optimaal
te gebruiken, heeft de bestuurder de beschikking over het TMC (Tractor Management Centre)
met Canbus en Power Management in de rechterarmleuning. Instellen en bedienen gaat eenvoudig. Het display is duidelijk leesbaar en in
het Nederlands. Hier kun je onder andere de

diverse hydraulische ventielen en hefinrichting
nauwkeurig instellen. Met het ‘One Touch
Management Systeem’ kan je diverse handelingen door een druk op de knop gelijktijdig uitvoeren. Ook repeterende handelingen, zoals bij het
wenden op de kopakker, kun je in het programma opslaan en met een druk op de knop afwikkelen. Door Isobus en Canbus zijn ook de bedieningsorganen van aangekoppelde werktuigen
aan te turen. Met de opties Auto Guide en GPS
is de trekker zelfs volledig automatisch te besturen, nauwkeurig langs een vorige werkgang.
Via de bovenste twee gele knoppen op de joystick schakel je op en terug. De onderste gele
knop is voor het in en uitschakelen van het
(vervolg op pagina 38)

D

e vertaling van de Engelse Challenger
naam ‘uitdager, betwister, mededinger’ heeft een agressief karakter.
Dat past bij de merkaanduiding en het korte
bestaan van dit trekkermerk. Challenger was
een type-aanduiding voor de Caterpillar trekkers op rubberen rupsbanden. In 1997 sloot
Caterpillar een overeenkomst met Claas, waarbij de Challenger-rupstrekkers in Europa als
Claas werden verkocht. De Claas-maaidorsers
kwamen als geelzwarte Caterpillar in de VS op
de markt. Toen Caterpillar zich enkele jaren
geleden terugtrok en de productie en verkoop
van de Challenger-rupstrekkers verkocht aan
Agco, was de Europese verkoop via Claas
ten einde. Claas ging zelfstandig verder
met de productie van maaidorsers voor de
Amerikaanse markt en Agco bouwde een
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Vermogen en brandstofverbruik

Afmetingen

Tekst: Jannes Hoenderken – Foto’s: Patrick Medema

eigen verkoopnet op voor de Challengertrekkers in Europa. De trekkers worden nu
gemaakt in Jackson in Minnesota (VS) in twee
series. De MT 700-serie met vier typen van
175 kW tot 224 kW (238 tot 304 pk) en de
zwaardere MT 800-serie met ook vier typen
waarvan de zwaarste een motor van 373 kW
(507 pk) heeft.

• Motor en vermogen
De Challenger MT 765 heeft een moderne
zescilinder Caterpillar-diesel met een turbo
en tussenkoeling om meer zuurstof in de
cilinders te krijgen voor de verbranding.
Bij meting van het vermogen aan de aftakas
levert de trekker 193,4 kW (263 pk) bij nominaal toerental (2.100 omw./min) en een koppel
van 879 Nm. Dit vermogen bereikt de motor
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ook nog bij 1.170 omw./min. Tussen 1.170 en
2.100 omw./min vertoont de vermogenskromme een sterke opbolling. Bij 1.751 omw./min
levert de Caterpillar-motor een maximum vermogen van 222,8 kW (303 pk). Het maximum
vermogen bij 1.000 omwentelingen van de
aftakas (211 kW) wordt bereikt bij 1.980
omw./min, midden tussen het vermogen bij
nominaal toerental en het maximum vermogen. Bij 1.000 omw./min is het vermogen aan
de aftakas nog altijd 100 kW (135 pk). Tussen
het nominaal toerental en het toerental bij
maximum koppel (1.402 omw./min) is de
koppelstijging met 56,1% extreem hoog.
Tussen 1.000 en 1.402 toeren zakt het koppel
wel, maar blijft royaal boven 900 Nm.
Voldoende hoog om vanuit stilstand soepel
weg te rijden.
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Vlaanderen heeft er wel een gekocht. Een trekker voor het zware werk met verrassend comfort en mogelijkheden,
maar hij lust wel wat.
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A hoogte

3.400 mm

B totale lengte *)

5.440 mm

C wielbasis

2,438 mm

D vrije ruimte

Transmissie

560 mm

E breedte **)

2.350 - 2.870 mm

F spoorbreedte (smal)

1.524 - 2.235 mm

spoorbreedte (breed)

2.032 - 3.048 mm

spoorbreedte (ultra breed)

3.048 - 4.064 mm

*) incl. standaard basisgewicht
**) op 635 mm brede rupsen
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Challenger MT 765 in gebruik
Cloet Grondwerken in Pittem (B) kocht vorig jaar

enkele tonnen zwaarder maar heeft door de lan-

Challenger MT 765 uit te proberen. Klaas Fekkes

een Challenger MT 765. Diederik Cloet vertelt:

gere rupsen en een beter gewichtsverdeling een

vertelt: “Onvoorstelbaar, hoe mooi dit rijdt voor

“Sinds zes jaar houden wij ons bezig met grond-

grotere stabiliteit. Ook het schakelen verloopt

de draineermachine. Wij hebben de trekker ook

stabilisatie: ongebluste kalk vermengen met een

soepeler. De MT 765 heeft nu ruim 150 uren

uitgetest voor een 6 m brede kopeg met opbouw

• Aftakas

dikke laag grond. Na de start met een zware wiel-

gemaakt en wij zijn tevreden over de prestaties.”

zaaimachine. Het resultaat was verbluffend: met

De aftakas heeft een stomp met een diameter
van 45 mm en met 20 groeven en deze maakt
1.000 omwentelingen per minuut bij 1980
omw./min van de motor. De natte lamellenkoppeling wordt elektrohydraulisch aangestuurd en zorgt voor een gelijkmatige
aanloopsnelheid.

trekker zijn we overgestapt op een rupstrekker

Onze tweede informant is Klaas Fekkes uit

de Challenger konden we 4 km/h rijden bij onge-

omdat deze ook op slappe, opgebrachte grond

Marrum. Hij heeft een loonbedrijf dat zich heeft

veer 7% slip. Ook de indringingsweerstand in het

vlak blijft lopen. Vorig jaar moesten we de frees

gespecialiseerd in grondverzet, drainage en

ondiepe spoor was minder dan bij een wieltrek-

vervangen en kozen we een zwaardere van 2,50 m

inzaai van graan. Bij het draineren op zware

ker. Als wij de trekker kopen, willen we wel het

breed die 50 cm diep mixt. Om over meer aftakas-

grond in de natte herfst vertoonde de zware wiel-

satellietgestuurde Auto-Guide systeem erop.

vermogen te beschikken, hebben we de Challenger

trekker te veel slip. Een toevallig contact met

Want dat betaalt zich, vooral bij mistig weer,

55 ingeruild voor de MT 765. Deze trekker is wel

Mechatrac resulteerde in een aanbod om de

heel snel terug.”

constante rijsnelheid, kiest het managementsysteem de versnelling en het toerental die pastsen bij optimaal economisch
werken.

Voor onderhoud is motor goed toegankelijk, mede door het ontbreken van
voorwielen. Ook het koelelement kun je
ophoogklappen.

• Rijaandrijving
Power Management systeem. Met het Power
Management kun je drie specifieke werkprincipes programmeren:
1. Bij maximum vermogen kiest en schakelt
het managementsysteem automatisch in
de optimale versnelling.
2. Om de aftakas op het standaardtoerental
te laten draaien, kun je het motortoerental fixeren.
3. Bij werkzaamheden die vragen om een

Technische gegevens

Algemeen
Merk en type
Challenger MT 765
Cabine
Caterpillar
Fabrikant
AGCO Jackson Minnesota (VS).
OECD-testnummer trekker
2051
De trekker is getest door het Nebraska Tractor Test
Laboratory, Lincoln (VS).
Motor
Merk
Cilinders
Drukvulling

Caterpillar C9
6, met 4 kleppen per cilinder
met waste-gate turbo en lucht op
lucht tussenkoeling
Boring en slag
112 x 149 mm
Inhoud
8.810 cm3
Vermogen
224 kW (306 pk)
Nominaal toerental
2.100 omw./min
Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Inspuitdruk
Merk verstuiver
Vermogen aan de aftakas
Maximum
BIj nominaal toerental
Bij 1.000 omw./min aftakas

Cat Pompverstuivers.
2.200 bar
HEUI-B injectors

222,8 kW
193,4 kW
211,0 kW

Draaimoment (koppel) aan de aftakas
Bij nominaal toerental
879 Nm
Maximum
1.372 Nm
Koppelstijging
56,1%
Motortoerentallen
Nominaal
Bij maximum vermogen
Bij 1.000 omw./min aftakas
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2.100 omw./min
1.750 omw./min
1.980 omw./min

Op de geteste Challenger MT 765 zitten rubberen
rupsbanden (tracks) van 635 mm breed. Met
een contactlengte van 260 cm resulteert dit in
een lage bodemdruk van slechts 0,42 kg/cm2.
Tussen het grote aandrijfwiel achter en het
spanwiel voor zitten drie steunwielen. Dit geeft
een groot contactvlak met de grond en een
hoge trekkracht bij weinig slip. De besturing
van de Challenger gaat elektrohydraulisch over
een differentieel. Daarmee blijft de trekker ook

De heftinrichting is robuust. De zware
cilinders met demping tillen tot ruim
8 ton. Het ventielenblok is uitgebreid
met standaard maximaal zes dubbelwerkende ventielen. De hydraulische
pomp levert bijna 160 l/min waarbij
de olietoevoer naar de ventielen
verhoudingsgewijs verdeeld wordt.

in bochten trekkracht leveren over beide tracks.
De besturing is rijsnelheidafhankelijk voor
neutraal stuurgedrag tot 40 km/h.

• Tracks en spoorbreedte
Tijdens de test was de MT 765 uitgerust met

500 uren
1.402 omw./min Verversingsinterval motor
2.300 omw./min Inhoud transmissie, hydraulisch systeem,
achterbrug en eindaandrijving
182 l
Verversingsperiode
2.000 uren of 1 jaar
Brandstofverbruik
n.v.t.
Bij maximum vermogen
230 g/kWh Inhoud voorasaandrijving totaal
n.v.t.
Bij 1.980 omw./min*
240 g/kWh Verversingsperiode
Bij nominaal toerental
252 g/kWh
Hefinrichting en hefvermogen
*) is motortoerental bij 1.000 omw./min aan de aftakas.
Achterste hef:
categorie III
Maximum hefkracht door hele traject:
Gewichten
– tussen de kogels *)
8.170 daN
Het gewicht van de Nederlandse uitvoering, zonder – bij een heftraject van
792 mm
ballast en zonder bestuurder, is totaal 13.315 kg. En – in het meetraam
7.680 daN
met ballast, bestaande uit wiel- en frontgewichten
Trekhaaktest
weegt de trekkers in totaal 13.986 kg.
De maximum trekkracht zonder extra ballast is
Aftakas (achter)
12.560 daN bij een rijsnelheid van 3,8 km/h. DaarSoort
onafhankelijk mee trekt de MT 765 bij net zoveel als zijn eigen
Profiel
20 groeven gewicht. Bij maximum extra balklast is de maximum
Diameter stomp
45 mm trekkracht bij dezelfde rijsnelheid vergroot tot
Toerentallen
1.000 omw./min 13.380 daN.
Het maximum trekvermogen bedraagt 192 kW bij
een rijsnelheid van ruim 9,5 km/h en minder dan
Hydraulische installatie
Merk
Rex-Roth 3% slip.
Type
LIFD closed center, load sensing
Capaciteit:
Geluidsniveau
– type pomp
plunjerpomp Het geluidsniveau in de cabine van de onbelaste
– max. capaciteit (drukloos)
166 l/min trekker, rijdend in de vijfde versnelling, bedroeg
– max. capaciteit bij max. hydr. vermogen 159,4 l/min tijdens de test 75,1 dB(A). Het geluidsniveau in
– max. werkdruk
186 bar belaste toestand is niet vermeld, maar ligt zonder
– hydraulisch vermogen bij
twijfel hoger.
– 90% van maximale druk
45 kW
– olie voor extern gebruik (standaard)
65 l Prijs
– aantal aansluitpunten standaard max. 6, dubbel- De Challenger MT 765 kost op 635 mm brede rupswerkend banden € 231.000 excl. BTW.
Olie: inhoud en verversing
i MechaTrac B.V., Zutphen, telefoon (0575) 59 13 90,
Motorinhoud inclusief filter
24 l
www.challenger-ag.nl

Bij maximum koppel
Maximum, bij onbelaste motor
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rubberen tracks van 635 mm. Er zijn in totaal
zes bandbreedtes leverbaar van 356 mm tot
762 mm breed. Met de breedste rupsen is
de bodemdruk nog maar 0,35 kg/cm2.
De rupsbanden zijn daarbij leverbaar met
drie verschillende profieltypen.
De Challenger is leverbaar in twee uitvoeringen,
met een spoorbreedte van 1.524 tot 2.235 mm
en van 2.032 tot 3.038 mm. Binnen elke uitvoering is de spoorbreedte traploos verstelbaar.

• Hefinrichting
De cat. III hefinrichting is in te stellen op trekweerstand, op een vaste positie en een mengsituatie. Op basis van de gemeten slip en motorbelasting volgt een zonodig een correctie van
de hoogte van de hefinrichting. De testresultaten geven aan dat het doorgaande hefvermogen tussen de kogels 8.170 daN bedraagt en
aan het frame – op 61 cm afstand van de kogels
– 7.680 daN. Optie is een fronthefinrichting.

• Hydraulische installatie
De hydraulische pomp levert een opbrengst
van bijna 160 l/min bij een tegendruk van 187
bar. Dat levert een hydraulisch vermogen op
van 45 kW. Standaard beschikt de trekker over
maximaal zes dubbelwerkende regelventielen,
die je elk afzonderlijk op doorstroomsnelheid
kunt instellen. Voor de olietoevoer naar de
ventielen is de Challenger uitgerust met Load
Independant Flow Division. Dit LIFD-systeem
verdeelt de oliestroom verhoudingsgewijs over
de ventielen die olie vragen. Als de totale oliebehoefte groter is dan de beschikbare hoeveelheid krijgt ieder ventiel hetzelfde percentage
van de gevraagde hoeveelheid olie geleverd.
Dit voorkomt dat de functie die de hoogste
druk vraagt geen of te weinig olie krijgt.

• Comfort

Veel kracht en compact. Smalle doorgangen
zijn geen probleem. Ook het rijcomfort is
goed door de geveerde rupsen. Opvallend is
de trekkracht van 12 ton met heel weinig
slip, ca. 3%.

vrij ruime koelbox behoren tot de standaarduitrusting. De hendels zijn ergonomisch goed
geplaatst. Door het lange contactvlak van de
rupsen met de grond en de met twee luchtbalgen geveerde vooras (Marsh Mellow veren) is
het rijgedrag een genot. De afzonderlijke loop-

wielen compenseren oneffenheden in de
grond uitstekend. Ook transport over de
weg met 40 km/h is geen probleem. •

Plussen en minnen
Plussen
+ Een motor met een forse, lang doortrekkende karakteristiek.
+ Met TMC en One Touch System veel functies
eenvoudig aan te sturen.
+ Veel trek- en hefvermogen.
+ Ruime cabine met gemakkelijke bediening
en veel comfort.
+ Dagelijkse onderhoudspunten gemakkelijk
te bereiken.

De Challenger MT 765 heeft een ruime comfortabele cabine met een goed geveerde stoel.
Een elektronisch klimaatregelsysteem en een
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Minnen
– Het specifieke brandstofverbruik bij nominaal toerental (gemeten aan de aftakas).
– De geluidsproductie in onbelaste toestand.
Kortom
De Challenger MT 765 is een trekker voor zeer
zware werkzaamheden, zowel bij trekken als
aandrijven. De trekker heeft veel managementsystemen. Als de chauffeur de mogelijkheden
daarvan goed beheerst, wordt het rijden op en
met zo’n ‘monster’ een groot plezier.
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