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Tekst en foto’s: Erik Bonte

Landini Powermondial 115
Een eenvoudige, maar toch luxe tweede trekker
Landini heeft met de Powermondial een viercilinder in
het pakket die voldoet aan de normen van ‘tweede
trekker’ voor zowel een akkerbouwer als een veehouder.
Het sterkste model (81 kW /110 pk) werd deze zomer
geïntroduceerd op de landbouwbeurs van Libramont
in België.
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proefrit
Landini Powermondial 115
Motor	4,4 l Perkins viercilinder
met Turbo aftercooler
Maximaal vermogen 81 kW (110,2 pk)
Aftakas
540/750 óf 540/1.000
Hef
Cat II
Hefvermogen	5.300 kg met twee
hulpcilinders
Hydrauliek
54 l/min bij 185 bar
Ventielen
drie dubbelwerkend
mechanisch
Wielbasis
2,41 m
Gewicht
4.160 kg
Brutoprijs
56.000 euro

D

e azuurblauwe kleur van Landini
steekt letterlijk af tegen de grijs
grauwe gebouwen van de binnen
stad in Brussel, de plaats waar we de proef
rit met de Italiaan hebben uitgevoerd.
Brussel is namelijk de stad waar Matera, de
Belgische importeur van Landini, gezeteld
is. En het is tevens de plaats waar tot nog
toe de enige Powermondial die van de band
gerold is, staat. De rit naar Brussel heeft zijn
vruchten afgeworpen. De trekker ziet er niet
alleen goed uit, maar heeft ook de capaciteiten
in huis die een ‘tweede trekker’ moet hebben.
Dit is namelijk het segment van de markt
waarop de trekkerbouwer uit Italië mikt.
In ieder geval ontbrak het op de beurs van
Libramont niet aan de belangstelling. Een
aantal boeren toonde serieus belangstelling,
en wanneer je let op een aantal handigheid
jes, zit hier wel wat in.

Rijcomfort
De cabine is een echt glazen huisje. Het zicht
rondom is goed. Beide deuren zijn stijlloos en
scharnieren ter hoogte van de achterruit. In
de openklapbare voorruit loopt een horizon
tale dwarsstijl ter hoogte van het dashboard.
Het dakluik is eveneens doorzichtig en kun
je ook open zetten, wat erg handig kan zijn
bij voorladerwerk. Volop mogelijkheden dus
om natuurlijke ventilatie te creëren. Wil je
echter wat minder in de wind zitten, dan
biedt de kachel/airconditioning met auto
matische klimaatcontrole uitkomst.
De bedieningsinstrumenten zijn op drie
plaatsen verdeeld. Voor je bevinden zich het
dashboard en de inschakeling van de verlich
ting. Het dashboard is klein en oogt erg druk
door alle symbolen. De inschakeling van de
voorste ruitenwisser lijkt te ontbreken, maar
deze zit op de voorruit. Jammer dat er maar
één snelheid beschikbaar is. De knop van de
ruitensproeier zit onder het stuur, evenals
de ruitenwisser van de achterruit.

Schakelen
Rechts naast je bevinden zich twee versnellings
poken. De testtrekker was uitgevoerd met een
hydraulische versnellingsbak, dit wil zeggen
dat je de keuze hebt uit 48 versnellingen
vooruit en zestien achteruit. De groepenpook
is niet gesynchroniseerd en bevindt zich
bijna op de vloer. Met de grote pook kun je
kiezen uit vier versnellingen waarbinnen je
drie keer traploos kunt schakelen tijdens
het vooruitrijden. Wanneer je achteruitrijdt
kun je niet traploos schakelen.
Op de versnellingspook is een knop voor de
bediening van de koppeling geplaatst. Deze
werkt erg soepel, je merkt nauwelijks iets
van het opschakelen in tegenstelling tot wan
neer je de voetkoppeling gebruikt. Het lijkt

erop dat de trekker dan even na moet denken
voordat hij schakelt. Een ritje over de weg
leert ons dat de topsnelheid ruim 40 km/h is.
Zit je hier net onder, dan gaat de trekker wat
springen. Met voorasvering is dit zo verholpen,
maar dit is niet leverbaar op de Powermondial.
Het handgas van het testmodel werkte niet
naar behoren. Het toerental overnemen dat
je met je voet hebt ingesteld, werkte niet.
Bovendien schakel je het handgas uit als je
het voetpedaal weer intrapt.

Landini mikt met
Powermondial op
de ‘tweede trekker’
Motor, aftakas
De Powermondial 115 is het zwaarste model
in de serie. Een 4,4 liter grote Perkins levert
het nominaal vermogen van 81 kW (110,2
pk) bij een toerental van 2.200 toeren per
minuut.
Bij aanschaf van de trekker moet je kiezen
welke aftakastoerentallen je tot je beschik
king wilt hebben. Je kunt kiezen tussen twee
uitvoeringen: 540/750 of 540/1.000. De keuze
hendel zit links achterin de cabine, een label
ontbreekt tot nog toe. Naast deze keuze
hendel is ook een hendel geplaatst om te
schakelen tussen rijafhankelijke of -onafhan
kelijke aandrijving. De aftakas schakel je
elektrisch in met een knop die rechts naast
de bestuurder is geplaatst. Het toerental lees
je digitaal af op het dashboard.

Hydrauliek en hef
De hoofdhydrauliekpomp levert 54 liter per
minuut bij een maximale druk van 185 bar.
Op de trekker worden standaard drie dubbel
werkende ventielen geplaatst, het maximum
is vijf. Twee ventielen bedien je met een joy
stick. Deze is rechts voor de bestuurder
geplaatst. Je kunt hem goed bereiken, al
moet je je rechterarm bijna helemaal strek
ken. Een armsteun ontbreekt jammer
genoeg. De joystick zelf werkt prettig door
dat je hem schuin vooruit of achteruit van je
weg kunt duwen. Ook naar links en rechts
gaat dit prima. Een van deze ventielen heeft
een zweefstand. De bediening van het derde
ventiel zit rechts naast de bestuurder, boven
op de console. Dit ventiel heeft geen zweef
stand en werkt vrij stroef.
De hefinrichting is van het type categorie II
en kan met behulp van twee hulpcilinders
5.300 kg op de kogels heffen. De bediening
is elektrisch, maar ook een volledig mechani
sche is leverbaar. In tegenstelling tot de
Vision gebeurt de trekkrachtregeling niet via
de topstang maar via de hefarmen. Op het
linkerspatbord kun je tijdens het aan- en
afkoppelen de hefinrichting bedienen, even
als de aftakas.

De stijlvolle cabine heeft veel glas en vier stijlen. De deuren scharnieren ter hoogte van de achterruit.
Je kunt de achterruit en voorruit openzetten en er is een dakluik.

Onderhoud
De motor zit onder een motorkap die in één
keer naar boven klapt. Alle essentiële punten
die je dagelijks nakijkt zijn goed aangegeven
met symbolen en zitten binnen handbereik.
Om het oliepeil van de motor te controleren
en het water uit het brandstoffilter te laten,
hoef je de kap niet eens te openen. Het reini
gen van de radiateur, intercooler en airco gaat
eveneens vlot. Tussen de radiateur en de inter
cooler is voldoende ruimte om er een lucht
pistool tussen te laten zakken.

De airconditioning draai je voor de intercooler
weg. Het luchtfilter zit bovenop de motor en
kun je makkelijk demonteren. Ook niet-alle
daagse oliepeilen kun je eenvoudig controleren.
Wanneer je achter de trekker staat, zie je op
beide eindaandrijvingen een vuldop annex
peilstok. In een handomdraai zijn ze los en
kun je het oliepeil controleren en desnoods
olie bijvullen. De achterbrug bijvullen doe
je door de oranje dop naast de topstang los
te draaien, de peilstok vinden we, na even

zoeken, aan de rechterkant boven de eind
aandrijving.

Levering
Momenteel is er nog maar één Powermondial
van de band gerold en dat is gelijk het meest
luxe model. Importeur Vormec uit Steenwijk
verwacht eind september te kunnen leveren.
De richtprijs in België van het testmodel
bedraagt bruto en exclusief btw 56.000 euro.

Landini Powermondial 115 in detail

De voorruit kun je openklappen voor meer en
beter zicht.
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Het dashboard is klein en oogt druk, maar alles
wordt prima weergegeven.

De bediening van de hefinrichting is elektrisch.
Een mechanische bediening is eveneens leverbaar.

De trekker is standaard voorzien van drie dubbel
werkende ventielen.

Alle punten voor dagelijkse controle van de motor
zijn goed aangegeven en prima te bereiken.

Aan de bereikbaarheid van de oliepeilstokken en
vuldoppen van de eindaandrijvingen en achter
brug is ook gedacht.
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