LM-trekkertest

Tekst: Henk Beunk – Foto’s: Gertjan Zevenbergen

Plezierig onderhoud
Claas Arion 430 CIS

De Arion 430 CIS is met zijn maximum
motorvermogen van 92 kW (125 pk)
het sterkste model uit de 400-serie.
Deze populaire Claas heeft een stille en
comfortabele cabine, is veelzijdig,
Duits degelijk en onderhoudsvriendelijk.
Voor nieuwkomers werpt hij in de hef een
bedieningsdrempel op. De aanduiding
CIS staat voor het Claas Informations
System. Voor de veeleisende chauffeur
is er de Arion 500.
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LM-trekkertest
Technische gegevens en meetresultaten
Technische gegevens opgave fabrikant
Motor
DPS 4TI
Cilinders en inhoud
vier, 4525 cm3
Nominaal vermogen
88 kW (120 pk)*
Maximum vermogen
92 kW (125 pk)*
Maximum draaimoment
510 Nm
Inhoud dieseltank
175 liter

Meetgegevens LandbouwMechanisatie
Nominaal aftakasvermogen	80,1 kW
bij 2.200 omw./min
• met specifiek verbruik
280 g/kWh
Maximum aftakasvermogen	84,1 kW
bij 2.000 omw./min
• met specifiek verbruik
281 g/kWh
Maximum draaimoment	468 Nm Nm
bij 1.400 omw./min
• met specifiek verbruik
267 g/kWh

Motorische kwesties

Zestien versnellingen vooruit hoeft niet ver
keerd te zijn als er voldoende (zeven of meer)
van de keuzes in het traject liggen van 4 tot
12 km/h. Daar schort het bij de Arion 430
echter aan: het zijn er maar vijf. Met een

Motor & brandstofverbruik

Transmissie & aftakas

Hefinrichting & hydrauliek

De 4,5 liter viercilinder DPS scoort in het verbruik
bovengemiddeld en is bescheiden in zijn vechtlust: het percentage koppelstijging is gelijk aan
het percentage toerendaling. Met 84,1 kW komt
hij op een specifieke inhoud vermogen van 54 cm3
per kW. Het gemiddelde zit op 58 cm3/kW.

Goede basis door viertraps powershift en een prima
belast schakelende voor-/achteruit. Door 16+16 is
het aantal keuzes in werktraject bescheiden. Geen
overlap tussen de groepen, maar handig schakelen
via twee knopjes. Kruipbak is een optie. Bak kan
binnen de powershift automatisch schakelen. Vier
toeren op de aftakas; het kiezen er van is wat lastig.

Hefkracht door het hele traject vrij constant; met
maximaal 5.880 daN (6,0 ton) voor deze vermogensklasse normaal à goed; hoogtebereik voldoende.
Goede indicatie voor heffen-dalen; het ‘beveiligingsritueel’ is voor beginners omslachtig. De hydrauliek
opbrengst is met 50 l/min bij 2.000 toeren bescheiden. Een pomp met 98 liter per minuut is een optie.

60 dB(A)
67 dB(A)

Afmetingen trekker

hoogte 284 cm
breedte 257 cm
lengte 449 cm
2.564 mm
45 cm
5.680* kg
2.510/3.150 kg
vóór 520/60R28
achter 650/60R38

Wielbasis
Bodemvrijheid
Gewicht
Gewichtsverdeling* v/a
Banden
*incl. aanbouwframe frontlader

Oliepomp
Opbrengst en druk
Aantal ventielen standaard
Maximum hefkracht
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56 l/min, 195 bar
4DW, wv. 2 elektrisch
6.500 kg

Achterbrug- en hydrauliekolie 63 liter
Vooras totaal	7,2 liter (verversings
termijn 1000 uren)
Motorolie	10 liter (verversings
termijn 500 uren)
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• Specifiek brandstofverbruik Be, g/kWh

Transmissie plus en min

Geluidsniveau stationair
volgas

• Koppel M, Nm

Bij een nominaal motorvermogen volgens de
norm ECE R24 van 88 kW (120 pk) en 10%
verlies in de achterbrug moet de Arion 430
CIS aan de aftakas zo’n 79 kW leveren. Wij
noteerden er 80. Dat zit dus wel goed. Bij
2.000 toeren, waar de viercilinder van Deere
Power Systems z’n maximum haalt, noteer
den we 84,1 kW. Dat komt neer op een ver
mogensstijging van 4 kW, ofwel 5%. Dat is
niet bijster veel; de meeste motoren geven
tegenwoordig toch al gauw 15% te zien. Een
echte vechtersbaas is deze tweekleps turbointercooler met commonrail-injectie dus niet.
Dat blijkt ook uit het feit dat het percentage
koppelstijging (34) nagenoeg gelijk is aan het

percentage toerendaling (36). Toch wordt
de 4,5 liter motor wel goed benut. Met een
maximum van 84,1 kW zit hij op een speci
fiek vermogen van 1 kW per 54 cm3 cilinder
inhoud. Het gemiddelde ligt zo rond 58 cm3
per kW. Het verbruik aan dieselolie zit bij
het nominaal vermogen iets boven gemid
deld; bij maximum vermogen en maximum
koppel is dat iets meer; daar zit het er zo’n
5 à 6% boven. Dat noemen we dan enigszins
dorstig. Bij een maximum gemeten verbruik
van 29,7 liter per uur via de aftakas is een
tankinhoud van 175 liter bij zwaar werk en
een lange dag krap aan voldoende.

10,40 m/ 11,40 m

Transmissie	16 + 16
met 4-traps powershift
Koppeling
meervoudig nat
Remmen
meervoudig nat + 4WD
Aftakas
zes spiebanen, 34,9 mm
Aftakastoeren
540, 540 E, 1.000, 1.000 E

• Brandstofverbruik B, l/h

430 heeft 81 kW (110 pk) bij nominaal 2.200
toeren; de CIS-versie zit op 88 kW (120 pk).
Maximaal (bij 2.000 toeren) is dat resp. 85 kW
(115 pk) en 92 kW (125 pk).

Draaicirkel 2wd/4wd

• Vermogen P, kW

D

e Arion 400 kwam in het najaar
van 2009 op de markt en zit qua
motorvermogen tussen de Axos en
de Arion 500, met een overlap in beide series.
De 400 is lager dan de 500 door het platte
dak en het ontbreken van cabinevering.
Die is ook niet leverbaar. De Arion die we
van Kamps de Wild ter beschikking kregen
viel vooral op door z’n brede rubber op de
achterwielen: dat stak ruim buiten de spat
borden uit. Verder vielen bij deze trekker
spontaan de dikke uitlaat op en het dunne
dakje van de cabine, maar ook de ‘hoge’
buitenspiegels en de grote dakruit. Op het
portier staat in goed Duits ‘CIS on board’. De
elektronica van dit Claas Informations System
zorgt via de brandstofpomp ook voor extra
vermogen. Dat extra vermogen komt in vier
stappen van 5 pk automatisch vrij vanaf ver
snelling C1 (7 km/h) en bij afname van aftak
as- en/of hydraulisch vermogen. De gewone

De gereedschapskist is fraai geïntegreerd in de dieseltank. Met z’n inhoud
van 175 liter is die tank voor het verbruik van de Arion niet echt ruim
bemeten. De treden bieden goed grip, zijn ruim en ‘lossen’ makkelijk.

Onderdelenprijzen excl. btw
• tankdop			
• rechter buitenspiegel (glas)		
• voorspatbord (rubber)		
• achterlicht: € 24,50; koplamp
• achterruit (glas)			
• linkerportier (glas)			

* volgens ECE R24

Olieopbrengst hydrauliek	56 l/min via één ventiel
Maximum druk
200 bar
Maximum hefkracht
5.880 daN

De Arion 400 (of beter gezegd het ontwerpteam) verdient een pluim voor de
manier waarop de techniek toegankelijk is gemaakt voor het onderhoud.
Deze koelers scharnieren eerst iets omoog en daarna naar voren.

Brutoprijs excl. btw standaard € 70.960
getest		€ 91.500
incl. frontlader
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LM-trekkertest
beetje goede wil kun je 3,8 en 12,3 km/h er
nog bijtellen, maar het oordeel wordt er niet
beter van. De stappen tussen de versnellingen
blijven groter dan 20% en er is geen overlap
tussen de groepen. De bak begint bij 1,9 km/h
en gaat tot 40 km/h. Dat laatste is dan bij
gereduceerd toerental (2.050). Dat spaart
geluid en brandstof. In dezelfde versnelling
en als het toerental niet wijzigt geven vooren achteruit (je schakelt ze via het hendeltje
links onder het stuur) dezelfde snelheid.
Die soepele Revershift (de belast schakelbare
voor-/achteruit) is een sterk punt van de
Arion-bak. Dat geldt ook voor de viertraps
powershift en voor het feit dat er ook tussen
de groepen via knopjes te schakelen is. In de
CIS-versie kan de Arion die Powershift ook
zelfstandig schakelen. Handig bij die CIS is
dat het schakelen van versnellingen en groe
pen ook kan via knopjes op de joystick van
de voorlader (wij hadden die als optie). Claas
noemt die techniek op de armleuning Electro
pilot en daar is het prima mee werken. Een
kruipbak is eveneens als extra leverbaar.
De hendel daarvoor zit dan rechtsonder naast
de stoel. Het handgas is gecombineerd is met
‘schakelpook’ op de rechter console en dat
ontdek je niet op het eerste oog. Ook het feit

dat je de sleutel door een duidelijke drempel
heen moet drukken om contact te krijgen,
zorgt bij nieuwkomers voor verwarring.
Gewenning vraagt ook het feit dat de motor
na het terugdraaien van de sleutel nog zo’n
anderhalve seconde doorloopt.

Vier aftakastoerentallen
Vier aftakastoerentallen zijn standaard op
de 430 CIS: 540, 1.000 en voor beide een eco.
Dat is (in positieve zin) bijzonder in deze
klasse. Het schakelen van die vier toerental
len loopt via twee hendels rechtsonder naast
de stoel. De bedienbaarheid van die hendels
is beter dan je verwacht, maar de stickers
zijn nauwelijks te lezen. Niet zo handig is het
feit dat de gele knop van de koppeling (een
meervoudig nat platenpakket) na bedienen
weer terugspringt in de neutraalstand. Je ziet
dus niet in één oogopslag of de aftakas in- of
uitgeschakeld is. Beide achterspatborden
hebben een buitenbediening en de stomp is
via zes imbusbouten te vervangen door een
versie met 20 of 21 spiebanen. De koppeling
is meervoudig nat en via CIS voorzien van
pto-management. Dat houdt in dat het in- of
uitschakelen wordt gestuurd door de
hefhoogte.

Ophef maken
Claas geeft een hefkracht op van 6.500 kg.
In het trekkerkeuringsstation van De Nieuw
stad en Lelystad kregen we dat niet boven
tafel: 6.000 kg was het maximum (5.880 daN)
op 60 cm hoogte. Voor een trekker in deze
vermogensklasse is dat goed; het ligt mooi
in lijn met de concurrentie. Het minimum
(5.755 daN) is maar weinig minder en dat
maten we op 80 cm hoogte. Daarboven loopt
de hefkracht snel terug. De totale slag die de
vanghaken kunnen maken is met 69 cm vol
doende ruim. Met de trekstangen horizontaal
blijft de achterkant van de geopende achter
ruit 31 cm binnen het hart van de vanghaken.
De kans dat je bij het tillen van een werktuig
de achterruit aan gort drukt is daarmee vrij
klein. De buitenbediening reageert met kleine
stapjes. Lastig (athans bij onze Arion) is wel
dat de hefarmen niet zakken als geen werk
tuig in de hef zit. Wij moesten er steeds op
de trekstangen gaan staan. De kap die dient
voor de vergrendeling van de topstang en
voor de lengteverstelling is te scherp voor de
vingers, zeker als je kracht wilt zetten. De
stabilisatie is van het type schroef/schuif en
dat vraagt dus op gezette tijden schoonhoud
zorg. De bediening in de cabine is herken

Gebruikerservaringen Gebr. Wardenaar in Schagen (NH): ‘Goede prijs/kwaliteitsverhouding’
Leen Wardenaar (47) boert samen met
en dan met name over de lage geluidszijn broer Rinus (42) in het Noordholdruk. Ook de hoeveelheid ruimte en
landse Schagen. Ze kochten afgelopen
het zicht rondom zijn goed. Als Mark
herfst in één keer twee Arions: een 410
iets aan de Arion mocht veranderen
en een 430 CIS. Naar Leen zegt vooral
zou hij de omslachtige beveiliging uit
omdat dealer Kramer met een heel
de bediening van de hef verwijderen.
scherp aanbod kwam. Dat Kramer
Leen en Rinus Wardenaar zijn dat met
plezierig dichtbij woont, speelt ook
hem eens. In positieve zin valt Mark op
een rol. Samen met de verwachte
dat de trekker goed een lange dag kan
kwaliteit die de broers aan Claas toemaken met een volle tank. Hij ervaart
dichten, gaf dat de doorslag om van
de Arion (zeker vergeleken met de
merk te veranderen. Voorheen reden
voorheen oude Valtra) als zuinig.
ze Valtra. Wat betreft die kwaliteit
Ook over de hefkracht, de hoeveelheid
zijn er in grote lijnen geen klachten;
olie en druk voor de hydraukiek en de
ze ervaren de Arion als een degelijke
draaicirkel is hij goed te spreken.
trekker. Maar op details is er nog wel
Leen Wardenaar: “We waarderen de Arion vooral vanwege zijn makkelijk te
Wel zou hij een aantal schakelaars zo
het een en ander te verbeteren.
schakelen transmissie; met name de voor-/achteruit is een genot. Verder is
maken dat je meteen ziet of de functie
Zo rammelde bij beide trekkers de
de cabine ruim en het geluidsniveau laag. Naar een paar kwaliteitspuntjes
in- of uitgeschakeld is. Zonder dat je
aan/uit-knop van de aftakas los en bij
moet Claas nog even kijken.”
daarvoor naar een lampje op het dashde 430 ook de aftapplug van de achterboard moet kijken. Hij denkt dan met
brugolie. De 4-toerige aftakas zorgt voor kleine
voor-/achteruit links onder het stuur ervaren ze als
name aan de aftakas en de vierwielaandrijving. Als
irritaties omdat het moeilijk te zien is welke stand de
een genot: de trekker komt soepel tot stilstand en
tastbaar verschil tussen de 410 en de 430 noemt hij
hendels hebben; ook laten ze zich stug bedienen.
pakt ook soepel weer op. Partime-medewerker Mark
pittige karakter van de 430, waar de 410 (die net zo
Volmondig positieve geluiden zijn er over de
Hartman (20) prijst bij de 430 CIS vooral het automaveel weegt) wat goedmoediger is. Van beide trekkers
16-traps transmissie. Het schakelen is enkel een
tische schakelen dat de transmissie kan doen. Hij is
vindt hij dat ze ook bij lage motortoeren goed blijven
kwestie van knopjes drukken. Het werken met de
ook bijzonder tevreden over het comfort in de cabine
trekken.
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baar vanuit het Renault-tijdperk en spreekt
in grote lijnen voor zich, mits … je na het
starten van de trekker de veiligheidsdrempel
hebt weten te nemen. Die drempel is té com
plex. Ook een redelijk ervaren chauffeur ont
dekt niet spontaan dat de mengregeling op
positie moet staan, de hoofdschakelaar op
zakken en dat je dan met de hoogteknop de
actuele positie van de hef moet vinden om
beweging te ervaren. Handig daarentegen,
vooral bij het werken op trekkrachtregeling,
zijn de groene lampjes die aangeven of de
hef zakt of heft.

Olie voor werktuigen
60 liter/min als maximum opbrengst van de
pomp maakt op papier een redelijk indruk,
maar de praktijk is iets minder. Dijkstra
Technical Support klokte op de OTC-meter
56 liter/min bij het maximum onbelaste
motortoerental van 2.280. Daar werk je ech
ter maar zelden. Bij 2.000 toeren, waar de
motor het sterkste is, is de opbrengst van de
pomp 50 liter per minuut. Dat noemen we
tegenwoordig al vrij gauw bescheiden en dat
is ook feitelijk zo als je het relateert aan het
vermogen. Claas biedt overigens in deze klas
se ook de Arion 500 aan, die 110 l/min heeft.
De optionele pomp met 98 l/min is dus aan
te bevelen. De Arion met CIS heeft twee elek
trisch bediende regelventielen die op een
elektrische kruishendel (dus eigenlijk een
joystick) op de armleuning zitten. Het is met
dat pookje inclusief knopjes voor de trans
missie prima werken. Bij ons zat de voorlader
erop. Wel moet je de eerste keer even tegen
de chauffeur zeggen dat er een knopje is om
dit pookje te activeren en dat knopje zie je
makkelijk over het hoofd. Tijd en doorstro
ming zijn in te stellen via de boordcomputer.
Ook voor één van de twee mechanische
ventielen is buiten de cabine de doorstroom
hoeveelheid te regelen.

De bediening is overzichtelijk. De ‘startbeveiliging’ op de hef is voor een beginnend Arion-chauffeur lastig
te doorgronden. Van de vier DW-ventielen zitten er twee op de joystick linksvoor.

In- en uitstap en zicht
Op de in- en uitstap is in grote lijnen weinig
aan te merken, ondanks dat de afmetingen
van de portieropening in vergelijking met de
concurrentie niet echt ruim zijn. Met name
de afstand tussen de beugel aan het portier
en het knipperlicht aan de A-stijl is met 56 cm
aan de krappe kant. Dat knipperlicht hindert
ook in de ‘doorgaande beweging’ van de
hand. De afstand tussen de treden afzonder
lijk en tussen de bovenste en de cabinevloer
schommelt rond 25 cm; zo hoort dat.
Ook de afstand van de onderste trede tot de
grond is Duitse Gründlichkeit: precies 50 cm.
De onderste treden zijn, voor het geval u de
silagebult op wilt, aan beide kanten weg te
schroeven. Om het portier vanuit de cabine
dicht te krijgen moet je vrij hard trekken;
om het weer open te krijgen vrij ver reiken.
Bijzonder zijn de afmetingen van de buiten
spiegels. Het glas is 18 cm breed en 40 cm
hoog. Met die hoogte in combinatie met het

Onderhoud & kosten

Cabine & comfort

Het dagelijks en periodiek onderhoud is prima uitvoerbaar, waardoor de Arion uitnodigt om dat
werk te doen. De hoeveelheid te verversen olie is
relatief gering en de verversingstermijnen zijn
voldoende lang. De kosten van de zes onderdelen
uit het ‘schadepakket’ zijn voor een trekker met
een Duits imago bescheiden. Ook de prijs van de
trekker zelf is goed concurrerend.

Een ruime cabine met een laag geluidsniveau.
Normaal zicht rondom en veel licht in de cabine
door groot dakraam. Ruime zitplaats voor bijrijder.
Verwarming, ventialatie en airco met voldoende
capaciteit. Ruitenwissers okay. Portieren vragen
vrij veel kracht om dicht te trekken. Hoge en
panoramische buitenspiegels geven lang
(en daarmee veilig) beeld.

Bediening van aftakastoerentallen kan beter.

De transmissie schakelt met knopjes.

LandbouwMechanisatie april 2012
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De 650-band komt ruim buiten het spatbord uit.

panoramische effect ziet de chauffeur zowel
wat er vlak bij de trekker gebeurt als ook ver
weg. De ruimte in de cabine is in de lengte
ruim boven gemiddeld en in de breedte en
hoogte normaal. Het is al met al wat betreft
inhoud een riant onderkomen. De ruim en
veelzijdig verstelbare pneumatisch geveerde
bestuurdersstoel en de lage geluidsdruk ver
sterken dat idee. De stoel kan iets naar rechts
draaien en heeft een (uitschakelbare) dem
ping in de lengte. Ook de bijrijder kan goed
zitten. Bij het zicht naar voren valt als plus
punt de brede voorruit op, maar moet je
wennen aan de vrij brede A-stijlen, zeker
rechts, omdat daar ook nog de dikke uitlaat
achter zit. Het grote dakraam geeft veel licht,
maar niet direct zicht op een hoogwerkende
voorlader. De hoeveelheid frame tussen dat
dakraam en de voorruit is namelijk nog vrij
aanzienlijk. Schuin naar beneden zit er aan
de achterzijde een vrij grote hoeveelheid
spatbord in het blikveld. Handig is de spiegel
die bij opening van de achterruit zicht geeft
op de trekhaak.

Rijcomfort

Modern dashboard: digitaal en deels analoog.

Qua onderhoud steekt de Arion puik in elkaar.
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De geluidsdruk in de cabine is plezierig laag.
Hou je ramen en deuren gesloten, dan komt
het – zelfs met de ventilator op maximaal –
niet boven 68 dB(A) uit. Laat je die ‘fan’ uit
of op stand 1, dan blijft bij 2.000 toeren het
geluidsniveau beperkt tot 66 dB(A) en bij
1.400 tot 63. Dat zijn echt waarden om stil
van te worden. Slechts bij volgas met het
dakraam of de achterruit open komt het
geluid boven 70 dB(A) uit. De waarden zijn
dan resp. 71 en 73. Die laatste is vooral een
gevolg van jankende geluiden uit de achter
brug. De grote dakruit opent aan de voorzijde;
daarmee kun je als je daar prijs op stelt lek
ker doortochten. De voorruit kan niet open
en van de zijruitjes alleen de linker.
De achterruit is alleen met de rechterhand
weer dicht te trekken. De kwaliteit van het
hang- en sluitwerk is goed. De knoppen voor
temperatuur en ventilator zitten links in de
stuurconsole en spreken voor zich. De airco
is gekoppeld aan de ventilator en dat is
logisch. De warme en koude lucht komen
enkel vanuit de middenconsole, maar zijn
goed te ‘sturen’. Het omzetten van buiten
lucht naar interne circulatie gebeurt elek
trisch. De zonwering voldoet goed en dat
geldt ook voor de ruitenwissers. De cabine is
makkelijk schoon te houden. Opbergen van
grotere spullen lukt het best linksachter op
ellebooghoogte omdat daar een vlak gedeelte
zit. Ook voor klein spul zijn er voldoende
mogelijkheden. Voor een anderhalve literfles
zit er een koelvak in de stuurconsole. Dat

heet tegenwoordig ‘cool’. De supersoepele
Xeobibs van Michelin stonden bij ons achter
op 1,10 bar en voor op 1,05. Dat draagt duide
lijk bij aan het goede rijcomfort, ondanks dat
er geen vooras- of cabinevering zijn.

Kosten per draaiuur
Kosten per draaiuur over een periode van 8 jaar
bij gemiddeld 500 draaiuren per jaar

Afmetingen en dergelijke

Bruto-aanschafwaarde excl. btw € 70.960
Restwaarde na 8 jaar 35%
€ 24.836
Afschrijving totaal
€ 46.124
Afschrijving per jaar
€ 5.765,50
Afschrijving per draaiuur 		 € 11,53

Met het rubber in de maat 650/60R38 dat wij
op de achteras hadden is de Arion 284 cm
hoog. Die waarde hoort zowel bij de punt
van de uitlaat als bij het dak. Het is een hoog
te die in deze klasse als redelijk normaal
geldt. De breedte is uiteraard vooral afhanke
lijk van de bandenkeuze en van de spoor
breedte. Wij maten 257 cm via de bolling van
de voorbanden, maar ook via de voorspatbor
den die daar boven hangen. De bodemvrij
heid bedraagt 45 cm onder het frame van de
zwaaiende trekhaak en 48 cm onder de voor
as. Met zijn lengte van 449 cm is deze Arion
voor zijn klasse vrij lang. Dat zie je ook terug
in de relatief lange wielbasis van 2.564 mm.
Die geeft stabiliteit en rijcomfort.

De lange wielbasis
geeft stabiliteit
Plezierig wendbaar
In combinatie met een spoorbreedte van de
vooras van 198 cm komt de Arion aan een
draaicirkel gemeten over de buitenkant van
het wielspoor van 10,4 meter op 2WD en
11,4 m op 4WD. Dat zijn normale waarden
voor deze klasse. Relateren we ze aan de vrij
lange wielbasis, dan stuurt de Arion tech
nisch gezien eigenlijk best wel vrij scherp.
De boer heeft daar echter niet zo veel bood
schap aan; die oordeelt enkel op basis van de
draaicirkel. De bouten voor de stuurhoek
verstelling zitten aan de achterkant van de
vooras; daar kom je niet zo goed bij. De voor
spatborden (van Lodi) zijn makkelijk aan
een andere spoorbreedte aan te passen. Het
stuurwiel is via één hendel zowel te kantelen
als in hoogte te verstellen. Dat werkt goed,
ware het niet dat de verticale beweging bij
ons te zwaar ging. Ook het sturen bij statio
nair toerental vraagt stilstaand iets meer
inspanning dan verwacht. Eenmaal rollend
en/of met iets meer toeren is het goed. De
bediening van de vierwielaandrijving en van
het differentieelslot levert weinig problemen
op. Intrappen van de rempedalen zorgt voor
uitschakeling van het slot en het reageert
ook op de stuurhoek. Samen met de 4WD is
het ook op ‘automatisch’ te zetten: ze gaan

Renteverlies:
5% van gem. geïnvesteerd vermogen
(70.960 + 24.836) : 2 x 5% = € 2394,90 per jaar
Per draaiuur 		 € 4,79
Verbruik per uur:
60% van het gemiddelde van
maximum vermogen en maximum koppel
( 27,9 + 21,6) : 2 = 29,75 x 60% x € 1,00
Per draaiuur 		 € 14,85
De hef is met een maximum van 5.880 daN (6 ton) voor deze vermogensklasse voldoende sterk en de hefkracht is door het gehele traject van bijna 70 cm nagenoeg constant. De opbrengst van de oliepomp is voor
‘olierijke’ werktuigen aan de krappe kant. Hef en aftakas zijn vanaf beide spatborden te bedienen.

er dan bij 15 km/h uit en komen er bij
13 km/h weer in. Door de knop langer in te
drukken zijn ze ook op permanent te zetten.
De remkracht van de Arion is subjectief zeer
goed. De handrem is eveneens zeer effectief
en schakelt ook de 4WD in. De cardanas ligt
in een goot, die over de volle lengte goed
beschermt.

Onderhoudsvriendelijk
De tankdop zit op de gebruikelijke plaats
linksvoor de cabine. Dat is al een goede start.
Voor de motorolie moet je naar de andere
kant, maar het niveau laat zich daar wel goed
peilen. Het is tevens de vulopening. De peil
stok voor het gecombineerde reservoir van
transmissie, achterbrug en hydrauliek zit dui
delijk herkenbaar achter op de achterbrug. Zo
hoort dat. Ook de vuldop is goed bereikbaar.
Hetzelfde geldt voor het luchtfilter voorin de
neus. De motorkap gaat makkelijk open en
voldoende ver. Dat vormt voor het checken
van dat luchtfilter en voor het tussentijds rei
nigen van de koelers dus geen drempel. Die
koelers vouwen makkelijk uit en zijn dan
met perslucht goed bereikbaar. Zijpanelen
van de motorkap zijn er niet; dus daar kun
je ook geen hinder van hebben. In ons geval
was er dat een beetje van het frame van de
frontlader. Om goed bij de motor te kunnen
komen helpt het wel om de voorwielen
maximaal uit te laten slaan. Overigens schu

ren die voorspatborden bij veelvuldig scherp
draaien, wel vrij intensief tegen de tank of
tegen de accubak. Wat betreft de kosten van
het LM-reparatiepakket (voorspatbord, tank
dop, buitenspiegel, achterlicht, koplamp,
achterruit en het portierglas) maakt de Arion
een goede indruk of beter gezegd een betaal
bare. Hij blijft met dat pakket net onder de
600 euro, terwijl er toch vrij veel soortgeno
ten zijn die dik door de 1.000 heen schieten.

Stalling & verzekering:
2% van nieuwwaarde
Per draaiuur 		 € 2,84
Reparaties: 2,5% van nieuwwaarde
Per draaiuur 		 € 3,55
Periodieke onderhoudskosten:
filters, olie, koelvloeistof e.d.
Per draaiuur 		 € 0,81
Totale kosten per draaiuur 		 € 38,37

Voor en tegen

In ’t kort
De Claas Arion 430 CIS is in grote lijnen een
trekker waar weinig op aan te merken is: hij
combineert een gemiddelde hefkracht en
een bescheiden hydrauliek met een normale
motor en een normale transmissie. De Arion
trekt het totaalbeeld echter sterk naar het
positieve met zijn puike cabine, vier toeren
op de aftakas, automatische functies voor
aftakas en transmissie, de boordcomputer,
het onderhoudsgemak en de Duitse degelijk
heid voor wat betreft de constructie. Minder
lovend zijn we een aantal bedieningsdrem
pels, waarvan de hef op z’n zachtst gezegd
markant is. Wat nog rest is de prijs: met
70.960 euro trekt de 930 CIS op dat punt het
eindplaatje nog verder in het positieve. De
trekker is simpelweg goed betaalbaar en dat
verwacht je eigenlijk niet bij (ondertussen)
gerenommeerd Duits trekkermerk met Franse
roots.

+

Plus
+
+
+
+
+
+

Laag geluidsniveau in de cabine
Prima schakelende voor-/achteruit
Goede gewichtsverdeling
Concurrerende prijs voor Duits imago
Prima toegankelijkheid voor onderhoud
Vier toeren op de aftakas

Min
–
–
–
–

Vechtlust van de motor vrij bescheiden
Brandstofverbruik boven-gemiddeld
Hydrauliekopbrengst (98 l/min als optie)
Beveiliging voor hef omslachtig
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