LM-trekkertest

Tekst Henk Beunk, foto’s Gertjan Zevenbergen

McCormick X70.40
Italiaanse schone met plezierig karakter
De X70.40 is met een maximum van 129 kW (175 pk) het lichtste
type van McCormick’s X70-serie. De trekker springt vooral in het
oog door zijn fraaie uiterlijk. In het dagelijks gebruik is deze Italiaan
van Britse komaf vooral ongecompliceerd. Hij drinkt AdBlue om z’n
uitlaatgassen schoon te maken volgens de norm 3B en importeur
Louis Nagel geeft vijf jaar garantie.
Scan de foto met de
AgriMedia app om de
McCormick in actie te
zien.
Voor download
app, zie ook
pagina 16
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Technische gegevens en meetresultaten McCormick X70.40
Meetgegevens LandbouwMechanisatie
Nominaal aftakasvermogen
102,4 kW bij
		
2.135 omw./min
• met specifiek verbruik
245 g/kWh
Maximum aftakasvermogen
114,9 kW bij
		
1.800 omw./min
• met specifiek verbruik
242 g/kWh
Maximum draaimoment
660 Nm bij
		
1.400 omw./min
• met specifiek verbruik
240 g/kWh

Bodemvrijheid		
Gewicht		
Gewichtsverdeling* v/a
Banden
vóór
achter
*incl. frontgewichten

De motorkap opent als één geheel. Dankzij de rolautomaat is die nog rechterop te zetten dan op deze foto. Ook het sluiten is dankzij die roltechniek handig.
De 6,7 liter zescilinder FTP toonde zich in onze test bijzonder zuinig.

Van links naar rechts de groepenpook met de powershift-schakelaar, het
handgas, de drie hendels voor de stuurventielen, de knop voor de aftakas,
de bediening van hef, 4WD en differentieelslot en de toeren voor de aftakas.

105 l/min
via één ventiel
205 bar
7.280 daN

Draaicirkel 2wd/4wd		

12,45m/13,40m

D

e X70-serie van McCormick kent
vijf typen. De range loopt van de
X70.40 met een maximum van
129 kW (175 pk) naar de X70.80 met 171 kW
(233 pk). In dat vermogen zit 19 kW (25 pk)
aan boost. Die manifesteert zich bij transport- en/of bij aftakaswerk. Bij lage snelheden
zonder aftakas is het motorvermogen van de
X70.40 dus 110 kW (150 pk). De zescilinder
FPT is in alle vijf typen een 6,7-liter met vier
kleppen. Het sterkste model haalt dus beduidend meer vermogen uit die 6,7 liter dan
de X70.40. Toch zit die laatste met 59 cm3
inhoud per kW aan de aftakas mooi op het
gemiddelde van alle testtrekkers tot nu toe.
Ook de inhoud ten opzichte van één Newtonmeter koppel is met 10,2 precies gemiddeld. Het betekent dat de sterke broers van
de X70.40 motorisch redelijk ‘gekieteld’ zijn.
De inhoud van de zescilinder is om precies
te zijn 6.728 cm3. Als u het gevoel hebt die

inhoud al eens eerder te zijn tegengekomen,
dat kan kloppen. De New Holland T7.170 en
de Steyr 6145 CVT hebben qua boring x slag
hetzelfde zescilinderblok.

Aftakasprestaties
Dijkstra Technical Support legde de trekker
via de aftakas aan de Eggers-dynamometer.
Bij 1.800 toeren had de zescilinder zijn maximum: aan de aftakas maten we 114,9 kW
(156 pk). Dat is 11 procent verlies ten opzichte
van de 129 kW (175 pk) die McCormick opgeeft
voor de motor. Dat is een normaal percentage.
Als dieselconsumptie op dat punt van maximum vermogen noteerden we 32,8 liter per
uur. Dat geeft een specifiek verbruik van
241,6 gram per kW/h. Ten opzichte van eerdere testen in dezelfde vermogensklasse is
dat een bijzonder laag. Ook bij het nominaal
vermogen (bij 2.135 toeren) en bij het maximum koppel (bij 1.400 toeren) is de FPT- zes-

cilinder bijzonder zuinig. Op z’n maximumvermogen zit hij zo’n tien procent onder het
gemiddelde en op z’n maximum koppel zo’n
15 procent. Dit gunstige verbruik is het
gevolg van de relatief eenvoudige achterbrug
in combinatie met AdBlue. Er hoeft er geen
extra brandstof ingespoten te worden om het
aandeel NOx in de uitlaatgassen laag te houden.
Dat verbruik aan AdBlue (gemiddeld zo’n
5 procent van het dieselverbruik) drukt uiteraard wel door in de kosten. Zie daarvoor de
tabel met de uurkosten, waarin we voor het
eerst ook het AdBlue-verbruik meenemen.
Louis Nagel levert die brandstof, inclusief
pomp en tank, gratis voor vijf jaar tot een
maximum van 5.000 liter.

Geluidsniveau

61 dB(A)
70 dB(A)

Bekende en voorspelbare bak
De basis van de transmissie is een viertraps
powershift. Die gedraagt zich via een extra
natte meerplaatskoppeling als een achttraps.

stationair
volgas

Afmetingen trekker hoogte
breedte
lengte
Wielbasis		

2x 4-traps powershift
met vier groepen
meerplaats nat
meerplaats nat
34,9 mm met zes spiebanen
(omsteekbaar op 20)
540 / 1.000

Koppeling
Remmen
Aftakas
Aftakastoeren

300 cm
256 cm
518 cm*
2.752 mm

Oliepomp
Opbrengst en druk
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• koplampunit		
• achterruit (alleen glas)		
• linkerportier (compleet)

€ 150
€ 228
€ 794
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• Brandstofverbruik B, l/h

• Vermogen P, kW

700

• Nm

105

0

14

€ 61
€ 39
€ 220
€ 90

F (vooruit)

Hefinrichting & hydrauliek
De hefkracht is voor deze vermogensklasse
gemiddeld. De meeste kracht zit bovenin. Zo zien
we dat graag. De bediening is goed doordacht.
De stabilisatie oogt praktisch, maar is dat niet. De
drie hydraulische ventielen worden mechanisch
bediend en hebben en hoge opbrengst.

Onderdelenprijzen excl. btw
• tankdop		
• rechter buitenspiegel (glas)		
• voorspatbord (rubber)		
• achterlichtunit		

400
375

30

350

• l/h

325

20

300
275
250

10
• g/kWh
0

1.000

• Specifiek brandstofverbruik Be, g/kWh

Een viertraps powershift die zich gedraagt als een
achttraps met 13 keuzes (verdeeld over drie groepen)
in het traject van 4-12 km/h. Met de belast schakelbare voor-/achteruit is het plezierig werken.
De keuze bij de aftakastoerentallen (540/1.000 of
540E/1.000) is beperkt.

standaard € 96.155
getest
€ 104.074

Snelheidsopbouw transmissie McCormick X70.40 op 650/65R38 bij 2.200 omw./min

• Koppel M, Nm

De zescilinder 6,7 liter FTP gaat aan de vermogensrem zuinig om met brandstof en heeft een ruime
hoeveelheid (12,2%) oververmogen. Ook qua
constant vermogen (27%) maakt hij een goede
indruk. Met z’n percentage koppelstijging (39%)
scoort hij krap aan gemiddeld.

Transmissie & aftakas

80 liter

axiale plunjerpomp
105 l/min, 205 bar

120

Motor & brandstofverbruik

Achterbrug- en
hydrauliekolie
Vooras totaal

Brutoprijs, excl. btw

* inclusief Dual Power

Transmissie

Aantal ventielen standaard	drie DW, mechanisch
bediend
Maximum hefkracht
7.280 daN

4 liter
(verversingstermijn 1.000 uren)
Motorolie	16 liter
(verversingstermijn 500 uren)

Technische gegevens opgave fabrikant
Motor merk en type
FTP Betapower
Cilinders en inhoud
zes, 6.728 cm3
Nominaal vermogen
122 kW (166 pk)
bij 2.200 omw./min
Maximum vermogen
129 kW (175 pk)
Maximum draaimoment 632 / 726* Nm
bij 1.500 omw./min
Inhoud dieseltank
266 liter
Inhoud AdBlue-tank
40 liter

Constant vermogen traject
27%
Specifiek vermogen		
59 cm3/kW
Koppelstijging (bij toerendaling) 39 (34)
Olieopbrengst hydrauliek
		
Maximum druk		
Maximum hefkracht		

52 cm
6.940 / 7.480* kg
3.720 / 3.760 kg
540 / 65 R 28
650 / 65 R 38

225

1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200
Motortoerental, omw./min

2.400 2.600

200
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Gecombineerd met drie groepen en een
belast schakelbare voor-/achteruit komt het
aantal keuzes op 32. Daarvan liggen er maar
liefst 13 (verspreid over drie groepen) in het
traject van 4 tot 12 km/h. Wennen is het aan
de overgang tussen de stappen 4 en 5. Daar
schakelen twee koppelingen; dat gaat minder
soepel dan bij de andere stappen. Een genot
is het schakelen tussen voor- en achteruit.
Met de bekende hendel links onder het stuur
verloopt dat ook onder last supersoepel. De
trekker gaat in dezelfde versnelling achteruit
zo’n 20 procent sneller dan vooruit. Dat zien
we liever andersom. In de praktijk merk je
daar echter weinig van, want ‘speedmatching’
zoekt zelf de best passende stap. Schakel je
vanuit 3.8 of vanuit groep vier naar achteruit,
dan is de 3.7 het hoogst haalbare. Technisch
gezien zijn alle 32 keuzes achteruit aanwezig,
maar er is een elektronische ‘blokkering’ rond
25 km/h. In de praktijk is dat snel genoeg.
De 1, 2 en 4 van de groepenpook zitten goed
binnen bereik, de 3 wat minder. Dat merk je
als je in die stand de powershift wilt bedienen.
Onbelast in 4.8 met het handgas op vol, rijdt
de trekker 41,0 km/h bij 1.800 toeren. Schakel
je terug naar 4.7 dan is de snelheid 40,6 km/h
bij 2.125 toeren. McCormick geeft zelf een

nominaal toerental op van 2.200, maar onze
teller hield het bij 2.150 voor gezien. Die analoge teller werkt overigens ietwat curieus in
die zin dat hij 500 toeren verdeeld over vier
blokjes. Elk streepje is dus 125 toeren; dat
kijkt en rekent lastig. Het hand- en voetgas
reageren zoals je verwacht; een top van 50
km/h is een optie. De koppeling heeft een

32 keuzes vooruit
13 in werktraject
lange slag en trapt vrij zwaar, maar door de
belast schakelbare FR en de powershift heb je
die weinig nodig. Ook zit er een koppelingsknop op de pook; die grijpt soepeler aan dan
het pedaal.

Geveerde vooras
De geveerde vooras van Carraro (een optie) is
qua basishoogte vanuit de cabine in te stellen
en ook uitschakelbaar. Om dat via de twee
tuimelschakelaars op de rechterconsole goed

te doorgronden moet je wel even de bladzijden
164 en 165 van het instructieboek lezen. Ook
de bediening van het differentieelslot in de
achteras vraagt gewenning: vanuit ‘permanent’ moet je eerst naar de A-stand van de
schakelaar voordat het slot eruitgaat. In die
A-stand reageert het slot op de positie van de
hef, op het rempedaal en op de snelheid.
Boven de 16 km/h gaat het eruit en onder de
13 km/h er weer in. De voorwielaandrijving
heeft een soortgelijk automatisme, maar zonder de invloed van de rem. Ook schakelt die
de voorwielaandrijving vanuit permanent
wel rechtstreeks uit zonder dat de schakelaar
eerst naar de A-stand moet. Bij het remmen
via gekoppelde pedalen schakelt automatisch
de vierwielaandrijving in. Het effect daarvan
is samen met zes natte platen indrukwekkend.
De hydraulische aansluiting voor de volgwagenberemming is standaard. Als je de FR-hendel
inschakelt met de handrem aangetrokken,
maakt een indringende piep je op deze
‘misser’attent.
Met een voorasspoorbreedte van 187 cm en
540 / 65 R 28 voorbanden komt de X70.40 aan
een draaicirkel van 12,45 m zonder de voorwielaandrijving ingeschakeld en 13,40 m met.
Met een wieluitslag van 55 graden hadden we

De praktische kant van de McCormick X70.40 in detail

De topstang heeft drie goed te benutten
posities. Linksvoor de remaansluiting.

De aftakasstomp is via losnemen van een snap
ring om te steken van 6 op 20 spiebanen.

De hef heeft door het hele traject een vrij constante kracht. Het maximum van 7.280 daN (7.425 kg) zit
bovenin. Rechts op de cabineachterwand zijn de drukcontrolepunten van de achterbrug te zien.
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die cirkel iets kleiner verwacht. Bij de maximale stuuruitslag naar links, heeft het linkervoorwiel bij achteruitrijden de neiging met
z’n nokken in het spatbord te haken. Die
afstelling kan dus beter. Het is wel zaak daarop te letten, want zo’n spatbord is (in elk
geval bruto) duur bij McCormick. De mooi
afgeronde frontgewichten zijn standaard en
goed voor 12 x 45 = 540 kg. Daarmee heeft de
X70 op een haar na de helft van z’n gewicht
op de vooras. Zonder die 540 kg rust er 43
procent op de vooras. Ook dat is goed. Als
motorisch het minst sterke model van de
X70-serie weegt de X70.40 toch maar 60 kg
per kW aftakasvermogen.

2-toerige pto
De buitenbediening van de aftakas (links) met
de Ferrari-achtige achterlichten.

Een sportief stuur met ruime verstelmogelijkheden en een overzichtelijk instrumentarium.

Bij de aftakas is er keuze uit 540/1.000 of
540E/1.000. In het eerste geval ontbreken de
spaarstanden, waardoor je bij relatief licht
aftakaswerk niet op een lager motortoerental
kunt draaien. Dat kan wel (bij 1.625) met de
540E van de tweede keuze. Die vinden wij
dus logischer dan de eerste. De 1.000 zit bij
2.025 motortoeren. De keuzehendel voor de
toeren schakelt stug en er is geen duidelijke
neutraalpositie. Het inschakelen loopt via
een gele knop die je optrekt. Uitzetten is een
kwestie van een tik op die knop. De bediening
is ook te koppelen aan de hoogte van de hef;
dat werkt goed. Met de buitenbediening is het
eveneens goed werken. Na het losnemen van
een snapring is de aftakas omsteekbaar van
6 spiebanen naar 20. Om de koppelingsas te
kunnen aansluiten (in combinatie met de
topstang) moet de wagentrekhaak uit het
frame; dat is goed te doen. Die haak heeft zes
posities van 77 tot 102 cm hoogte. Onderin
het frame zit een kieperknobbel.

Bediening van de hef
Op beide spatborden zit een buitenbediening
voor de hef en die knopjes doen gewoon wat
ze doen moeten. In de cabine geeft een dis-

Het pen-/gatsysteem van de stabilisatie oogt
praktisch, maar er valt veel te verbeteren.
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play met getallen van 1 tot 100 de hoogte
zeer precies weer. Ook via de ring onder de
draaiknop is een bepaalde hoogte makkelijk
terug te vinden. Via indrukken van een pal
kom je dit markeerpunt makkelijk voorbij
om een werktuig snel op diepte te krijgen.
Bepaald niet te spreken zijn we over de stabilisatie van de trekstangen. Op het eerste oog
lijkt dat een praktisch pen-/gatsysteem, maar
als je wilt instellen, blijken er maar 4 à 5
combinaties te benutten. Met een beetje
meer boorwerk kan McCormick er een goed
systeem van maken. De instellingen voor
onder meer maximale hoogte, daalsnelheid
en de mix tussen positie- en trekkrachtregeling functioneren zoals je verwacht. Dat geldt

Twee toeren voor
de aftakas is krap
ook voor de snelbediening en de transportdemping (dansonderdrukking). De pictogrammen kunnen her en der wel duidelijker
en de tuimelschakelaar voor die snelbediening
heeft geen neutraalstand; dat vraagt gewenning. Bij de robuuste topstang is er keuze
uit drie posities. Ook de ophanging ‘buiten
dienst’ is praktisch. Beide hefstangen laten
zich makkelijk in lengte verstellen en kunnen ook op pendelvrijheid. De hefkracht
meting bij De Nieuwstad in Lelystad gaf een
maximum waarde van 7.280 daN (7.425 kg)
te zien met de hefarmen bovenin. Onderin
noteerden we 6.810 daN (6.945 kg). De hef is
dus bovenin het sterkst en vrij constant door
het hele traject. Zo zien we het graag. McCormick geeft zelf als maximum 7.200 kg op
(7.055 daN).
De oliepomp levert volgens McCormick 110

Onderhoud & kosten

Cabine & comfort

De vele vetnippels op de geveerde vooras en de
bereikbaarheid van de accu zijn minpuntjes, maar
verder is het onderhoud vrij goed uitvoerbaar. Er
valt weinig olie te verversen, maar voor de achterbrug is die olie per liter wel vrij duur. Het Engelstalige instructieboek werpt (nu nog) drempels op.

Een laag geluidsniveau, veel ruimte en een goed
rondomzicht (op rechtsvoor naar beneden na)
zijn kenmerken van de McCormick-cabine. Een
koelbox past eventueel rechtsvoor op de vloer.
De stuurverstelling kan beter en de ruitenwisser
op de voorruit moet beter.

liter per minuut. Ook daar overdrijft de fabrikant niet: aan de snelkoppelingen kwamen
we op 105 liter/min. Voor een trekker met
een aftakasvermogen van 105 kW is dat een
knappe hoeveelheid. Stilstaand mag er 30
liter olie uit de achterbrug naar een werktuig; rijdend – mits niet op hellingen – is dat
20 liter. Er is tot 12 liter olie bij te vullen. De
bediening van de drie dubbelwerkende ventielen verloopt mechanisch via drie hendels
op de rechterconsole; elektrische bediening
is een optie. De hendels liggen goed onder
bereik en zijn in elke positie te vergrendelen.
De kleurcodering groen, grijs en blauw vind
je met stickertjes terug op de beschermklepjes van de snelkoppelingen. Prima, maar niet
erg duurzaam. Een metalen plaatje op de
achterwand van de cabine is beter. Alle drie
ventielen zijn op doorstroomhoeveelheid te
regelen. Dat kan vanuit de cabine, maar dan
moet je wel uit het achterraam hangen. Een
buitenbediening voor één van de ventielen is
er niet; ook zijn er geen snelkoppelingen aan
de voorzijde van de trekker. Wel is er een
drukloze retour.

Onder de kap-constructie
De katachtig ogende motorkap moet je openen
met de contactsleutel. Er zijn geen aparte zijpanelen en de kap komt loodrecht omhoog te
staan. Er is dus een goede toegang tot de zescilinder en alles wat daar omheen zit. Via een
rolautomaat trek je de kap weer dicht. Let er
dan wel op dat je niet de sleutel ergens op
het motorblok hebt gelegd, want met de kap
in het slot, krijg je hem dan niet meer open.
De peilstok voor de motorolie heeft aan het
eind als subtiel detail een rond kogeltje,
waardoor hij in elke positie goed in de peilbuis schuift. De aftap is lastig bereikbaar
door de olieleiding naar de voorasvering.
Bij de aftap van de achterbrugolie moet je er
goed om denken dat er drie pluggen zijn. De
vuldop en de peilstok van dit reservoir zitten
goed bereikbaar bij respectievelijk de topstang
en de rechterhefcilinder. Met 80 liter en verversen om de 1.000 uur, vier liter in de vooras en 16 liter eens per 500 uur in de motor is
er plezierig weinig olie te verversen en zijn
de termijnen voldoende lang. Wel is de achterbrugolie met 5,50 euro per liter pittig aan
de prijs. Het vaste deel van het luchtfilter
vraagt wat aandacht en dat geldt ook voor de
zekeringen in de stuurconsole. Het is niet
makkelijk de omkapping van die console
weer goed op de plaats te krijgen. De AdBluedop zit direct naast de dop voor de diesel en
beide zijn links voor de cabine goed bereikbaar. Om koelvloeistof bij te vullen moet je
eerst de voorwielen naar links draaien en

De geveerde vooras van Carraro kost 5.220 euro en biedt veel rijcomfort (en ook veel vetnippels).
Het ontbreken van een zwaaiende trekhaak (er is wel een kieperknobbel) zorgt voor veel bodemvrijheid.

dan op de vooras gaan staan. Voor het uitschuiven van de oliekoeler voorin de neus,
moeten die voorwielen juist weer naar
rechts. De accu zit achter de treden rechts
van de cabine en is er niet eenvoudig uit te
halen. Ook met het doorsmeren van alle vetnippels op de vooras ben je wel even bezig.
Voor het bereiken van het cabinefilter boven
het linkerportier heb je een keukentrapje
nodig. Het instructieboekje is op zich goed
toegankelijk, maar nog wel in het engels.
Dat wordt Nederlands, maar misschien kan
Louis Nagel er voorlopig op hoofdpunten een
Nederlandse samenvatting bij leveren. Een
compliment past bij het uitgebreide assortiment kogels dat McCormick bij de trekker
levert en een zwaailamp. Er zijn drie stopcontacten rechtsachter in de cabine en een
driepolige naast de stuurconsole.

De fijnafstellingen voor de hef zitten onder een
klepje. De aftakastoeren schakelen stroef.

Huiskamerpraat
De cabine oogt van buiten modern. Binnen is
dat beeld iets soberder. Het zicht rechtsvoor
en dan naar beneden ondervindt hinder van
de emissietechniek. Ook hinderen de dwarsbalkjes in de voorruit. In de overige richtingen is het zicht goed en naar achteren, met
name op hef en trekhaken, zelfs prima. Ook
het zicht via de buitenspiegels is goed. De
ruitenwisser op de voorruit smeekt echter
om een groter bereik. De eerste instaptrede
zit met 54 cm wat hoog, maar verder valt er
op de in- en uitstap weinig aan te merken. Bij
de uitstap moet je om de neergeklapte zitting
van de bijrijdersstoel heen; bij de instap loop
je er zo langs. In het geval van een bijrijder
moet je er goed om denken dat de steun
onder het zitvlak goed in de inkeping zit,
anders zit hij of zij zo maar op de vloer. De
chauffeur zelf heeft een comfortabele lucht-

De SCR-emissietechniek zit rechtsvoor de cabine
en neemt daar veel ruimte in beslag.
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Kosten per draaiuur
Kosten per draaiuur over een periode van 8 jaar bij
gemiddeld 500 draaiuren per jaar
Bruto-aanschafwaarde excl. btw € 104.074
Restwaarde na 8 jaar 30%
€ 31.222
Afschrijving totaal
€ 72.852
Afschrijving per jaar
€ 9.106,50
Afschrijving per draaiuur		 € 18,21
Renteverlies:
5% van gemiddeld geïnvesteerd vermogen
(104.074 + 31.222 ) : 2 = € 3.382,40 per jaar
Per draaiuur 		 € 6,76

De bijrijdersstoel biedt (als het zitvlak horizontaal is gezet) een comfortable en ruime zitplaats. Bij de
instap ondervind je weinig tot geen hinder van het neergeklapte zitvlak. Bij de uitstap is dat wel het geval.
Los daarvan biedt de stille cabine de chauffeur voldoende leefruimte.

geveerde stoel van het merk Sears. Het rijcomfort is ook goed dankzij de vooras- en
cabinevering (beide zijn opties). Het stuurwiel is met één hendel in hoogte verstelbaar
en te kantelen. Dat werkt, maar ook niet
meer dan dat. De ruimte in de cabine is meer
dan voldoende. Een nadeel daarvan is dat je
vrij ver moet reiken om het portier van binnenuit te openen. Dichttrekken gaat gemakkelijk. Gelukkig maar, want een nieuw portier kost bijna 800 euro. De achterruit is
zowel met de linker- als met de rechterhand
dicht te trekken. Zo hoort dat. De rand van
die ruit blijft in geopende toestand ruim binnen de hartlijn door de kogels. De kans dat je
de ruit met een hefmast aan gruzels drukt, is
dus klein. Met die ruit open is de geluidsdruk
nog steeds gemiddeld. Onder alle andere
omstandigheden is het plezierig stil in de
cabine. Bij volgas komt het niveau niet boven
70 dB(A) uit, ook niet met de grote dakruit
open. Die ruit opent aan de achterzijde en
kan op een plezierige manier bijdragen aan
de ventilatie. De capaciteit van kachel, airco
en ventilatie is goed, maar met de openingen
bovenin kan het ’s winters even duren voordat je de voeten warm hebt. Bij een koude
start komen er wat vreemde hydraulische
geluiden uit de achterbrug. De massaschakelaar is meteen bij de instap bereikbaar. Dat is
handig, want pas als je die activeert, brandt
de binnenverlichting. Die werpt dan licht op
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de lichtschakelaar waarmee je het oranje
licht boven de rechter console aandoet.
Gelukkig hebben de belangrijke schakelaars
van hef, aftakas, vierwielaandrijving en differentieelslot een eigen onderverlichting. Met
de werklampen heeft de X70.40 het goed
voor elkaar, ook wat betreft opbergruimte.
Een koelbox kan rechtsvoor op de vloer.

Verbruik per uur:
60% van het gemiddelde van
maximum vermogen en maximum koppel
(32,8 + 26,5) : 2 = x 60% x € 1,15
Per draaiuur		€ 20,47*
AdBlue 5% van dieselverbruik =
0,9 liter à € 0,47 = 0,43
Stalling en verzekering:
2% van nieuwwaarde
Per draaiuur		 € 4,16
Reparaties: 2,5% van nieuwwaarde
Per draaiuur		 € 5,20
Periodieke onderhoudskosten:
filters, olie, koelvloeistof e.d.
Per draaiuur		 € 1,59
Totale kosten per draaiuur		 € 56,82

In ’t kort
De McCormick X70.40 is recht-voor-de-raap
en zonder poespas. Hij doet wat hij doen
moet en brengt ‘verse’ bestuurders niet in de
war met elektronische foefjes. Een traploze
transmissie is niet leverbaar, maar de 8 x 4 traps powershift biedt veel keuzes in het
werktraject. De voor-/achteruit schakelt als
een mes door de boter. De motor is zuinig,
de cabine stil en er is veel bodemvrijheid.
Jammer dat de aftakas maar twee snelheden
biedt. Later dit jaar komt er naast de X70 de
X7. Die heeft onder meer vier toeren op de
aftakas en een powershift van ZF. Dat de versie van McCormick wat problemen had, is te
zien aan de vele hydraulische controlepunten.
Bijzonder is dat de X70.40 is als lichtste model
van de serie toch scherp is geprijsd.
In onze uitvoering zit deze trekker op 906 euro
exclusief btw per kW aftakasvermogen.
Importeur Louis Nagel in Andelst doet daar
ook nog vijf jaar garantie bij.

*	Vanaf deze test hanteren we als als prijs voor (blanke)
diesel € 1,15 per liter excl. btw, tegenover voorheen € 1,00
voor de rode. Ook berekenen we de Adblue.

Voor en tegen
Plus
+
+
+
+
+
+

zuinige motor
veel snelheden in werktraject
praktische bediening hef
veel hydraulisch vermogen
makkelijk toegankelijke trekker
concurrerende prijs

Min
–
–
–

geen traploze transmissie
tweetoeren op aftakas
weinig hi-tech

+

