Eurotrac F40 compacttr
mpacttrekker
Netjes en goedkoop
Machine in 8 woorden
Moderne vormgeving, eenvoud,
gunstige prijs/kwaliteitverhouding,
standaard compleet.

Profiel
De Heus introduceert een nieuw trekkermerk in
Nederland, de Eurotrac. Deze compacttrekkers
van 30 tot 40 pk komen van de Chinese trekkerfabrikant Futian. Deze trekkerbouwer is overigens
geen kleintje want Futian maakt jaarlijks ongeveer 150.000 trekkers van 18 tot 80 pk. De Heus
liet er al 45 in een container overschepen en
heeft er inmiddels 16 verkocht.

Meest opvallend

Bruto-adviesprijs
De vierwielaangedreven F40 kost
€ 11.550 excl. BTW
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Als je de Eurotrac van een afstand ziet, valt het
uiterlijk meteen op. Hij lijkt dan verdacht veel
op een New Holland. Van dichterbij overigens
niet en ook technisch niet. De trekker is voor
een ‘Chinees’ modern vormgegeven, standaard
compleet uitgevoerd, netjes afgewerkt en
bovendien erg goedkoop.

Uitvoering
De Eurotrac is er met een driecilinder Isuzu-dieselmotor (in licentie) van 30, 35 of 40 pk. Als je
hem start, loopt de motor mooi en lekker rustig.
De drie typen, F30/35/40, zijn leverbaar met twee
en vierwielaandrijving. Rijden en bedienen is eenvoudig en zonder elektronica. Met de twee poken
tussen je benen, kan je vooruit acht keer opschakelen en achteruit vier keer. De F40 haalt dan de
behoorlijke snelheid van 32 km/h. De hendel
voor handgas zit netjes aan de zijkant van de
rechterspatbord. De bediening van de hef aan de
rechterkant is eenvoudig maar degelijk, net zoals
de bediening van de hydrauliek met twee hendels
aan de linkerzijde. Standaard zijn o.a. frontgewichten, dubbele koppeling, doordraaiende
540/1000 aftakas, hydraulische stuurbekrachtiging, veiligheidsbeugel en twee dubbelwerkende
hydraulische ventielen. Optie is een fabriekscabine. Op de standaard landbouwbanden
7.50-16 voor en 12.4-28 achter is de F40 ongeveer
180 cm breed. Opvallend laag is de prijs. Voor
11.550 euro heb je al een 40 pk trekker met
vierwielaandrijving. Heb je minder vermogen
en geen vierwielaandrijving nodig, dan is er
de F30 al voor 8.950 euro.

Wat tegenvalt
De schakelmogelijkheden zijn beperkt met acht
versnellingen vooruit en vier achteruit. De snelheid in de eerste versnelling is met 2,5 km/h snel.
In vergelijking met moderne trekkers ontbreekt
de luxe bediening, alles gaat eenvoudig met hendels. De draaicirkel is met 4,5 m niet erg kort.

Wat levert het op
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Motorvermogen: 29,4 kW (40 pk)
Versnellingen voor-/achteruit: 8/4
Rijsnelheid: van 2,4 tot 31,9 km/h
Gewicht: 1.890 kg

2
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De Chinese Eurotrac compacttrekker valt op door zijn uiterlijk, nette eenvoudige afwerking
afwerki en goedkope prijs. Aan de rechterhand van de bestuurder zitten de bedieningshendels van handgas tegen zijkant van spatbord en de hef (1), ook zichtbaar
htbaar de veiligheidsgordel.
veiligheid
Aan de linkerhand zitten twee hendels voor de hydrauliek en daarvoor de
aftakashendel (2). De stalen motorkap gaat makkelijk omhoog (3) doorr een pen boven de koppeling
k
uit te trekken. Standaard heeft de Eurotrac compacttrekker twee
dubbelwerkende hydraulische ventielen (4). Boven de achterverlichting
g in de spatbord zit extra verlichting opgeschroefd (5).

De trekker is eenvoudig, maar wel compleet en
netjes uitgevoerd. Zeker wanneer je genoegen
neemt met minder luxe bediening, minder
versnellingen en geen hydrostaat is het een goedkoop alternatief voor de bekende topmerken.
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