De 7.30 Compact die LandbouwMechanisatie uitprobeerde,
heeft een maximale reikwijdte van 6,70 meter. Dan tilt hij
nog 2.500 kg. De verreiker is voorzien van een 75 kW
(102 pk) sterke Deutz-motor, maar een 93 kW (130 pk)
Iveco is ook mogelijk. Beide voldoen aan de Euro 3B-eisen.
De in de lengte gemonteerde motor is goed bereikbaar
voor het dagelijkse onderhoud.
De Mitas 405/70-20 banden zijn standaard. Net als een
hydraulische pomp die 110 liter per minuut levert bij
250 bar. Dat is voldoende om snel met de machine te kunnen werken en twee functies tegelijkertijd te bedienen.
Dat doe je met een joystick in de rechterconsole. Daarmee
bedien je het in- en uitschuiven van de giek, het kiepen
van de bak en, met drukknoppen ook een derde functie.
De maximale rijsnelheid bedraagt 40 km/h. De machine
beschikt over twee hydrostatische versnellingen en twee
mechanische. De topsnelheid is alleen in de mechanische
versnelling te bereiken. Je schakelt van hydrostaat naar
mechanische aandrijving door stilstaand een knop op het
dashboard te verdraaien.

Het Italiaanse Faresin geniet vooral bekendheid als voermengwagenfabrikant. Sinds 2001, toen de familie Faresin
ging samenwerken met het Franse Haulotte en dat in 2006
overnam, bouwt het bedrijf ook verreikers voor de landbouw en industrie. Het bedrijf levert zelfs roterende
machines. Landini- en McCormick-importeur Louis Nagel
is sinds 1 februari aangesteld als importeur voor België,
Nederland en Luxemburg. Het merk moet het opnemen
tegen de grote drie: JCB, Manitou en Merlo. De 7.30
Compact is speciaal voor de landbouw gebouwd. Nou ja,
speciaal. De enige verschillen met de industriële verreikers
zijn de dubbelwerkende hydraulische ventielen en de trekhaak aan de achterkant van de machine.
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Behalve dat de 7.30 Compact nog geen 2,20 m hoog is, is
het meest opvallende aan de machine het inchingpedaal.
Hiermee is het mogelijk om heel nauwkeurig de rijsnelheid te doseren. Daarbij moet het samenspel tussen gaspedaal en het inchingpedaal wel even wennen. Trap je het
pedaal helemaal in, dan treedt de rem in werking.

Meest opvallend

Uitvoering

Profiel

Deutz TCD2012 4M
75 kW (102 pk)
6,7 m
3.000 kg
5.800 kg
3,80 meter
2,18 m
4,99 m
2,00 m
vanaf 56.000 euro
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Motor:
Vermogen:
Maximale reikwijdte:
Maximaal hefvermogen:
Gewicht:
Draaicirkel:
Hoogte:
Lengte:
Breedte:
Prijs:

Technische gegevens

Gemakkelijk te bedienen nieuwkomer op de
verreikermarkt in de Benelux.

Kort en krachtig

[2]	Het inchingpedaal is een van de sterke punten van
de verreiker. Daarmee bepaal je heel nauwkeurig de
rijsnelheid.

[1]	De Deutz-motor is in de lengterichting van de machine
geplaatst. Dat maakt onderhoud eenvoudig.

Bij de foto’s

De verreiker van Faresin oogt degelijk. Werken met de
machine is eenvoudig en daarnaast is onderhoud gemakkelijk uit te voeren. De machine trekt 7.200 kg en rijdt
40 km/h. Handig tijdens het transport van stro.

Wat levert het op?

Met de Faresin 7.30 Compact kun je met de achterwielen,
met vier wielen sturen. Ook kun je de verreiker in hondengang laten lopen. In alle gevallen moet je bij het wisselen
tussen deze instellingen, zelf de wielen rechtzetten. Een
waarschuwingslampje of een geluidssignaal dat aangeeft
dat de wielen rechtstaan, ontbreekt.

Wat tegenvalt

neemt het op tegen grote drie

Faresin 7.30 Compact

overdwars

